
DUK Europos dienos ATHENATONAS 
  
Kas gali dalyvauti ATENATONE? 
 
Kiekvieno ATHENA universiteto studentai ir personalas (akademinis, administracinis ir kt.). Visi susidomėję 
asmenys taip pat kviečiami prisijungti! 
 
Kaip dalyvauti ATHENATHONE? 
 
Yra dvi galimybės: 
 

 Prisijungti prie Strava klubo: „Europos diena ATHENATHON“. Jūsų veikla bus automatiškai įskaičiuota 
į bendrą ATHENATHONO rezultatą. 

 

 Stebėti savo veiklą naudojant kitą programėlę ir pasidalinti savo rezultatais socialiniuose tinkluose 
„Twitter“, „Facebook“ arba „Instagram“, naudojant vieną iš oficialių įvykio žymų: #move4athena arba 
#athenathon, o kaip įrodymą – programos ekrano kopiją. Jei naudojate „Twitter“, prie savo įrašo reikia 
pridėti @athena_europe, „Instagram“ – @athena.europe, „Facebook“ – athena.university! 

  
Aš nenaudoju Strava programėlės. Kaip prie jos prisijungti? 
 
„Strava“ yra programėlė, skirta fiziniams pratimams sekti, apimanti socialinio tinklo funkcijas. Ją galite rasti 
adresu www.strava.com, „App Store“, „Google Play Store“. Peržiūrėkite įvairias parinktis, kad įsitikintumėte, 
jog gausite nemokamą versiją, jei neketinate prenumeruoti „Premium“ versijos. 
  
Ar galiu dalyvauti nenaudodamas sporto ar stebėjimo programėlės? 
 
Pridėti atstumą prie bendro kilometrų skaičiaus yra daug lengviau, kai naudojate programą. Jei tai neįmanoma, 
kviečiame paskelbti savo kilometrų skaičių, veiklos aprašymą (vaikščiojimą, bėgimą ir pan.) ir nuotrauką, kaip 
įrodymą, su žyme #athenathon, #move4athena, „Twitter“ pridėkite @athena_europe. 
   
Ar mano privatumas apsaugotas? 
 
Visi duomenys, surinkti ATHENATHONE 2022 per individualiai pasirinktas sekimo programėles ir socialinių 
tinklų įrašus bus naudojami tik renginio tikslais pagal 2016-04-27 Europos Parlamento duomenų apsaugos 
reglamentą (ES) 2016/679. Perskaitykite mūsų Asmens duomenų apsaugos deklaraciją. 
 
Strava privatumo politika. 
 
„Twitter“ privatumo politika. 
 
„Facebook“ ir „Instagram“ duomenų politika. 
 
Kokią informaciją naudojate „Strava“? 
 
Prisijungdami prie ATHENATHONO klubo „Strava“ programėlėje sutinkate, kad klubo administratorius 
(ATHENA Europos universitetas) fiksuotų veiklos rūšį (ėjimą, bėgimą, važiavimą dviračiu ir t. t.) ir pridėtų jūsų 
atstumą prie ATHENATHONO kilometrų skaičiaus. ATHENA Europos universitetas nenaudoja jūsų vardo, 
vietos ar kitos geografinės informacijos. 
 
Kuo bus naudingos nuotraukos ar ekrano kopijos, kurias paskelbsiu „Twitter“, „Facebook“ ar 
„Instagram“? 
 
Atminkite, kad paskelbdami nuotraukas, kaip įrodymus, pasirenkate jas viešinti. Šiose nuotraukose kiti žmonės 
gali būti tik tuomet, jeigu jie sutinka būti viešinami. ATHENA Europos universitetas nenaudos jokių jūsų viešai 
paskelbtų nuotraukų be jūsų leidimo. 
 
Kaip galiu paslėpti savo adresą stebėjimo programoje? 
 

https://www.strava.com/clubs/ATHENATHON
https://www.strava.com/legal/privacy
https://twitter.com/en/privacy
https://www.facebook.com/policy.php


Atkreipkite dėmesį, kad stebėjimo programėlėse maršrutas, kuriuo nuvažiavote iš savo gyvenamosios vietos 
ir atgal, gali atskleisti jo buvimo vietą. Norėdami to išvengti, galite pradėti sekti savo maršrutą už kelių kilometrų 
nuo savo gyvenamosios vietos arba naudoti papildomas privatumo priemones, kurias siūlo stebėjimo 
programėlė (pavyzdžiui, Strava Privacy Zones). 
  
Ar galiu naudotis „Strava“ programėlę nemokėdamas už prenumeratą? 
 
Priklausomai nuo šalies, kurioje prenumeruojate, „Strava“ gali pasiūlyti skirtingas parinktis. 
 

 „Strava“ programėlėje galite pasirinkti „nemokamos narystės“ būseną (tokiu atveju nesirinkite nei 
prenumeratos, nei vieno mėnesio bandomojo laikotarpio). Vis tiek galėsite prisijungti prie klubo ir 
stebėti savo kasdienę veiklą. 

 

 „Strava“ gali pasiūlyti nemokamą vieno mėnesio bandomąją versiją, kurios galite bet kada atsisakyti, 
tačiau tokiu atveju „Strava“ gali paprašyti jūsų banko duomenų, kad sukurtų paskyrą. Jei nenorite 
mokėti už prenumeratą, būtinai atsisakykite jos nepasibaigus bandomajam laikotarpiui. 

 
Eidamas naudoju „Strava“, bet nematau savo pasirodymo pirmaujančiųjų sąraše 
 
Deja, „Strava“ pirmaujančiųjų sąraše rodo tik bėgimo, jojimo ir plaukimo rezultatus. Tačiau savo veiklą galite 
matyti naujausios veiklos skirtuke. Atsižvelgsime į jūsų kilometrus, net jei eisite pėsčiomis ir nepasirodysite 
pirmaujančiųjų sąraše. 
 
Jei kyla techninių problemų, nedvejodami apsilankykite „Strava“ palaikymo svetainėje. 
 
Mano „Facebook“ arba „Instagram“ paskyra veikia privatumo režimu. Kaip jūs ketinate suskaičiuoti 
mano kilometrus? 
 
Mes vertiname jūsų privatumą ir nenorime kištis į jūsų asmeninį gyvenimą. „Facebook“ galite pakeisti įrašo 
nustatymus, kad jis būtų viešas. Priešingu atveju, deja, mes to negalėsime pamatyti. Galime matyti tik viešas 
„Instagram“ paskyras. 
 
 Ar galiu prisidėti kelis kartus? 
 
Taip, žinoma. Dalyvauti galite tiek kartų, kiek norite, nuo gegužės 9 iki birželio 9 d. 
 
Galiu nuvažiuoti tik 1 km. Ar vis dar galiu dalyvauti ATENATONE? 
 
Taip, žinoma. Mūsų tikslas yra pasiekti 11 tūkst. km, todėl bet koks didelis ar mažas indėlis yra labai 
vertinamas. 
 
Ar galiu dalyvauti, net jei negyvenu Europoje? 
 
Taip, žinoma. Norint dalyvauti renginyje, tereikia pateikti nuvažiuotų kilometrų skaičių paskelbiant atstumą 
„Twitter“, „Facebook“ ar „Instagram“ su oficialia renginio grotažyme (#move4athena arba #athenathon) ir 
ekrano kopiją. Taip pat galite prisijungti prie Strava klubo: Europos dienos ATHENATHON. 
 
Mano sportas nėra paminėtas, ar galiu prisijungti prie ATHENATHONO? 
 
Tol, kol jūsų praktikuojama sporto šaka yra be anglies dvideginio pėdsako ir jei ją praktikuodami įveiksite tam 
tikrą atstumą, mes atsižvelgsime į jūsų nuvažiuotus kilometrus. Nepamirškite nusifotografuoti, kad 
parodytumėte mums savo sporto šaką. 
 
15 priežasčių, kodėl verta dalyvauti Europos dienos renginyje ATHENATHON 
 
  

1. Renginys nemokamas! 
2. Dalyvauti gali visi norintys. 
3. Tai ne varžybos, niekas nepralaimi! 
4. Dalyvaukite tada, kada norite ir galite. 

https://www.strava.com/settings/privacy
http://www.support.strava.com/


5. Tapsite unikalios europietiškos patirties dalimi. 
6. Parodykite savo miestą studentams visoje Europoje. 
7. Laikykitės sveiko ir aplinką tausojančio gyvenimo būdo. 
8. Tai padės būti pozityviais! 
9. Fiziniai pratimai didina produktyvumą ir pagerina nuotaiką. 
10. Tai galimybė pakvėpuoti grynu oru. 
11. Suteikiama galimybė užsiimti smagia veikla su draugais ir kolegomis. 
12. Proga prasiblaškyti nuo kasdieninio gyvenimo. 
13. Studentai gali pailsėti nuo egzaminų laikotarpiu patiriamo streso. 
14. Savo fiziniais pratimais galima pasidalinti socialiniuose tinkluose! 
15. Visi esame to paties ATHENA Europos universiteto dalis! 

 


