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Sensorinis Vadovas
Šaltinis lankytojams, turintiems kognityvinių sutrikimų,
įskaitant autizmo spektro sutrikimą (ADS)
Šis sensorinis vadovas yra skirtas padėti žmonėms su kognityviniais sutrikimais ar/ir jų šeimos
nariams ar už juos atsakingiems asmenims susipažinti su UNO Park Vilnius nuotykių parku, pateikiant visa
aktualią informaciją apie parka vienoje vietoje.
Dokumente skaitytojai bus supažindinami su UNO Parks Vilnius aplinka, informaciniais ženklais ir parko
žemėlapiu, terapine parko verte, taip pat pako darbuotojų kompetencijomis ir netgi keletu patarimų, kaip geriau
pasiruošti apsilankymui. Be to, skaitytojai yra skatinimi atkreipti dėmesį į sensorinę trasų santrauką, kurioje
galima rasti informaciją apie tai, kokios juslės yra stimuliuojamos kiekvienoje trasoje.
Sensorinio vadovo tikslas yra padėti žmonėms su sensoriniais sutrikimais susiplanuoti sklandų ir malonų
apsilankymą UNO Park Vilnius.

Apsilankykite tinklapyje:

unoparks.lt/parkrules
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Telefonas
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UNO Park Vilnius
YRA PIRMASIS
Sertifikuotas Autizmo
Centras Europoje.

1 st

Nuo 2019 m.

Bendradarbiaujant su autizmo ir kitų sensorinių
sutrikimų mokymų lydere – „International Board of
Credentialing and Continuing Education Standards“,
UNO Park Vilnius siekia suteikti malonias ir sklandžias
paslaugas visiems lankytojams, įskaitant ir svečius su
autizmo spektro bei kitais sensoriniais sutrikimais.

Mūso parko darbuotojai yra apmokomi šiose srityse:

Sensorinis sąmoningumas

Motoriniai įgūdžiai

Autizmo spektro
sutrikimo apžvalga

Programų vystymas

Socialiniai įgūdžiai

Komunikacija

Aplinka

Emocinis sąmoningumas
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Aplinka

Fizinė aplinka
UNO Park Vilnius yra įsikuręs lauke, medžių
apsuptyje, tad čia dažniausiai būna pavėsis,
kuris tinka žmonėms, turinties autizmo spektro
sutrikimą. Visa šviesa parke yra natūrali.
Parkas yra švarus, nėra jokių stiprių kvapų,
išskyrus medžių, žolės ir upės kvapus.

Visi parko darbotojai turi ženkliukus, nurodančius,
jog jie yra atlikę atitinkamus mokymus, tad
lankytojai gali jaustis patogiai prašydami bet
kokios pagalbos.

Parke galima rasti specialias tyliąsias zonas,
suteikiančias prieglobstį žmonėms, kurie jaučiasi
pernelyg susijaudinę ar nori pailsėti. Šeimos ar grupės
su žmonėmis, turinčiais sensorinių sutrikimų, gali
papildomai išsinuomoti atskiras pavėsinę ar namelį
medyje, kuris būtų jų asmeninė saugi zona.

Visa parko teritorija yra stebima vaizdo kameromis,
todėl darbuotojai visada yra pasirengę padėti
nutikus netikėtiems atvejams trasose ar pasimetus
vaikui.
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Aplinka

Judesių/Kūno Sąmoningumas
Suprantant, jog kai kurie žmonės su autizmo
spektro ir kitais kognityviniais sutrikimais turi
sunkumų su jedesių/kūno sąmoningumu,
nuovoka ir navigavimu nepažįstamoje vietoje,
UNO Park Vilnius aplinka yra suplanuota
apgalvotai, turi aiškius takelius be kliūčių,
kurie užtikrina suprantamą ir lengvą
navigavimą parke.

Be to, reikiamose vietose takeliai turi turėklus,
kuri padeda judėti. Norime atkreipti dėmesį, kad
visame parke yra daug suoliukų ir pavėsinių
poilsiui, o įėjimai ir išėjimai yra aiškiai pažymėti.
Visos durys turi mygtukų jutiklius, kurie atidaro
duris automatiškai, jei reikia.
Visos trasų pradžios ir platformos yra pažymėtos
skirtingomis spalvomis, indikuojančiomis trasos
sunkumą, bei informaciniais ženklais, kurie
paaiškina, kurios juslės yra stimuliuojamos
kiekvienoje trasoje.
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Pusiausvyra
ir vestibiuliarinė parama

?
Veikla UNO Park nuotykių parkuose turi terapinę
vertę, kadangi jie yra skatinami sutelkti dėmesį į
pusiausvyros laikymą ir judėjimą, kas leidžia lavinti
šiuos gebėjimus ir stimuliuoti skirtingas jusles.
Kadangi žmonės su sensoriniais sutrikimais dažnai
turi sunkumų atlikdami šias veiklas, kiekvienos
trasos pradžioje yra informaciniai ženklai,
nurodantys trasos sunkumą ir trasoje
stimuliuojamas jusles.

Be to, lankytojai gali iš anksto pasiskaityti apie
visas trasas ir nuspręsti, kurios yra tinkamiausios.

You can fill in a questionnaire online on our web page:
www.unoparks.lt/questionare
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Komunikacija

UNO Park Vilnius nuotykių parke galima rasti žemėlapį
ir daug informacinių ženklų tiek simboliais,
tiek žodžiais.
Išbandyta ženklų sistema informuoja lankytojus apie
parko taisykles, trasų variantus, sensorinius lygius bei
dominančias zonas, tokias kaip pagalbos/darbuotojų
zona, tylioji zona, tualetai, įėjimai ir išėjimai ir t.t., kurie
palengvina navigaciją ir komunikaciją.

Check our rules online on our web page:
www.unoparks.lt/parkrules
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Kitos Juslės
Kitos Juslės

Lytėjimas

Lytėjimas
Skonis
Garsas

UNO Parks trasos yra pagamintos iš
natūralių elementų, kurie naudingi
žmonėms su sensoriniais sutrikimais.
Lankytojai gali išbandyti skirtingas
veiklas ir pojūčius, tokiose vietose
kaip tinklo trasa ar pilis.

Skonis
UNO Park Vilnius turi didelį patiekalų pasirinkimą,
kurie gali būti pagaminami pagal specialų užsakymą
arba pasirenkami iš pateikto valgiaraščio.
Lankytojai gali pasirinkti patiekalus be gliuteno,
pieno ar vegetariškus variantus.

Garsas
Garso lygis parke yra labai mažas ir gerai
tinkantis lankytojams su sensoriniais
sutrikimais. Pagrindiniai garsai yra
sklindantys iš gamtos arba tolimi pokalbiai
iš kitų lankytojų.
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Pasiruošimas vizitui
Tam, kad padėtų pasiruošti sklandžiam ir maloniam vizitui,
šis sensorinis vadovas bei dedikuotas puslapis mūsų internetinėje svetainėje (www.unoparks.lt) iš anksto
supažindina žmones su sensoriniais sutrikimais bei jų tėvus ar globėjus su procedūromis ir procesais
UNO Park Vilnius nuotykių parke.
Čia galite rasti nemažai vaizdo įrašų, kurie gali padėti žmonėms susipažinti su parko aplinka. Be to, lankytojai
yra skaitinami iš anksto susisiekti su UNO Park darbuotojais ir išsiaiškinti visus kylančius klausimus, taip pat
informuoti apie specifinius poreikius, kurių gali turėti žmogus, planuojantis atvykti į nuotykių parką. Prieš
apsilankymą lankytojai gali užpildyti anketą, kuri padėtų identifikuoti jų fizines galimybes bei galimus
nesklandumus ir gauti pasiūlymus, kurios trasos yra tinkamiausios

Apsilankykite mūsų svetainėje:

Peržiūrėkite mūsų vaizdo įrašus:

Tickets

Chill

zone

Tracks

UNO Park Vilnius turi gerai išvystytą minios kontroliavimo sistemą, kuri padeda užtikrinti, kad lankytojams prie
įėjimo reikia laukti ne daugiau nei 10 minučių net ir užimtą dieną. Įėję į parką svečiai yra skatinami susipažinti
su parko žemėlapiu ir taisyklėmis, kurias galima rasti prie įėjimo zonos.
Jeigu lankytojams kyla klausimų ar pastebėjimų, jie visada gali rasti visoje UNO Park teritorijoje
patruliuojančius darbuotojus, kurie yra pasirengę padėti žmonėms.

+37064136796

@

dalia@unoparks.eu
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Transportas

UNO Park Vilnius yra lengvai pasiekiamas
viešuoju transportu.
Artimiausia yra Lizdeikos stotelė.
Viešasis transportas, važiuojantis pro šią stotelę – 5G, 114 (autobusai), 10 (troleibusas).
Šalia nuotykių parko yra pakankamai nemokamo automobilių parkavimo vietų.
Žmonėms su kognityviniais ir kitais sutrikimais bei taxi paslaugoms taip pat yra paskirta
išlaipinimo zona prie pat įėjimo į parką.

Lizdeikos stotelė

P

Planuodami vizitą, atkreipkite dėmesį į didžiausių lankytojų srautų laikus:
Balandis – Birželio pabaiga
rytais ir vakarais, o savaitgaliais – visą dieną;

Liepa – Spalis
vakarais, o savaitgaliais – visą dieną.

Norint ramesnio apsilankymo su mažiau žmonių, rekomenduojame susiplanuoti vizitą ne piko metu.
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Darbuotojų Sąmoningumas
UNO Parks darbuotojai yra atlikę autizmo sąmoningumo mokymus su
IBCCES organizacija ir yra patyrę dirbant su žmonėmis, kurie turi
autizmo spektro ar kitus kognityvinius sutrikimus.
Jie moka pasirūpinti nedideliai susižalojimais ar spręsti kitas problemas, kurios gali iškilti. Darbuotojai
visada yra netoliese ir pasiruošę padėti, jei lankytojams reikia pagalbos einant per kliūtis trasose; tėvai
ir globėjai taip pat yra kviečiami pasilikti ir padėti.

www.ibcces.org
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UNO Park Vilnius Planas
Routes for adults
Juodoji Trasa
Raudonoji Trasa
Žalioji Trasa
Mėlynoji Trasa
ZIP Trasa

Vaikiškos Trasos
Salotinė Trasa
Geltona Trasa
Oranžinė Zip Trasa
Tinklo Trasa Mažyliams
Žaidimų Aikštelė

Ekstremalios Pramogos
Skrydis per Nerį
Drambliaskrydis
Dviratis ant Lyno

Park Signs
startas

biotualetai

dviračių stovas

medžio platforma

sporto aikštelė

trasos pradžia

pavėsinė

trasos pabaiga

sūpuoklės

stovėjimo aikštelė
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UNO Park Vilnius Taisykles

Mielas kliente, Tu visada teisus,
bet tik jei laikaisi instruktorių
nurodymų ir saugos taisyklių.

1
2
3

max
100 kg

Drambliaskrydis. Kliento galimas
maksimalus svoris yra 100 kg.

Į trasas nelipk negavęs saugos
įrangos ir neišklausęs
instruktažo.

Esant didesniems nei 17 m/s vejo
gusiams ir žaibuojant bei griaudžiant
naudotis parko trasomis draudžiama.

Parke nešiukšlink, trasose
nerūkyk, nekūrenk laužų tam
neskirtose vietose, nelaužyk
medžių, negadink įrangos.

Vaikai, gebantys savarankiškai
naudotis mūsų suteikta įranga,
gali naudotis trasomis nuo
5 metų.

Draudžiama laipio medžiuose
apsvaigusiems nuo alkoholio
ar kt. psichika veikianciu
medžiagu.

Kliento galimas maksimalus
svoris yra 125 kg.

125 kg

Leisdamasis lynu, laikyk abi
rankas ant ratuko ir kelk kojas,
kad sulenktomis atsiremtum į
kempinę gale.

Jei turi traumą, pranešk apie
tai parko kasininkui /
administratoriui.

Besilaukiancioms moterims
laipio parko trasomis griežtai
draudžiama del padidintos
rizikos persileis.

Heej

sos

Jei reikia pagalbos - šaukis
instruktoriu.
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UNO Park Vilnius Taisykles

!

Juodąja trasa, gali naudotis
asmenys nuo 16 metų, su
tėvų/globėjų sutikimu. Ši trasa yra
sudėtinga, tad jai įveikti reikalingas
fizinis pasiruošimas, kitu atveju
padidėja susižeidimo rizika.

llgųjų ziplainų trasose, minimalus
reikalingas svoris - 40 kg.
llgaisiais ziplainais laikomi
skrydžiai per Nemuną.

min
40 kg

Svarbiausia - gerai praleisk
laiką medžiuose.

Trasose privalai būti
prisisegęs -keisdamas rungtį
karabinus persek tik po
vieną.

3

max

1

max

!

Rungčių platformos
medžiuose skirtos tik 3
asmenims.

Rungtyje ir ant lyno vienu
metu galima būti tik po
vieną.

Prieš skrydį lynu įsitikink, kad
lynu nesinaudoja kitas asmuo.

Būk tolerantiškas kitiems, bet
pasirūpink, kad pats ir aplinkiniai
pramogautumėte saugiai.

Laikytis taisyklių
ir gerai praleisk laiką!
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UNO Park Vilnius Galerija
10 metų sėkmingos patirties eksploatuojant nuotykių parką
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Sensorinė Trasų Santrauka
Šioje lentelė yra pateikta informacija apie tai, kokios juslės yra stimuliuojamos kiekvienoje trasoje UNO Park
Vilnius nuotykių parke, įskaitant lytėjimą, skonį, garsą, kvapą ir regą. Todėl mes kviečiame lankytojus atidžiau
pažvelgti į šią lentelę, susipažinti su visomis trasomis ir pasirinkti tas, kurios jiems tinka labiausiai.

TRASA

VAIZDAS

LYTĖJIMAS

SKONIS

GARSAS

KVAPAS

Tinklo Trasa

4

1

2

1

2

Geltonoji Trasa Vaikams

4.5

1

2

1

2

Oranžinė Trasa Vaikams

5

1

2

1

3

Salotinė Trasa Vaikams

5

1

2

1

3

Žalioji Trasa

5.5

1

2

1

3

Mėlynoji Trasa

6

1

2

1

4

Raudonoji Trasa

7

1

2

1

5

Juodoji Trasa

8

1

2

1

6

Zipų Trasa

6

1

2

1

4

Skrydis per Nerį

8

1

2

1

5

Drambliaskrydis

10

1

2

1

8

Dviratis ant lyno

9

1

2

1

7

Žaidimų Aikštelė

4

1

2

1

2
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TINKLO TRASA MAŽYLIAMS
IBCCES Sensorinės/Juslinės gairės
Pojūčių lygis (1 = silpna pojūčių stimuliacija, 10 = stipri pojūčių stimuliacija)

LYTĖJIMAS

4

• Nereikia dėvėti
apraišų

SKONIS

1

• Mažas poveikis
šiam pojūčiui

• Lankytojai gali
laipioti, šliaužioti ir
žaisti su kitais vaikais

KLAUSA

2

• Aplinka yra rami
ir tyli

UOSLĖ

1

• Mažas poveikis
šiam pojūčiui

• Gali pasiekti kitų šalia
esančių lankytojų
sukeliami garsai

REGA

2

• Viskas lauke,
apsupta natūralių
spalvų ir gamtos

• Įranga pagaminta
iš natūralio medienos,
plastiko ir virvių

VEIKLOS APRAŠYMAS
6 rungtys pritaikytos mažiausiems parko lankytojams. Rungtis supantis tinklas garantuoja saugumą nereikia dėvėti laipiojimo įrangos! Tėvai su Ekstremaliu bilietu gali palikti vaikus žaisti šioje trasoje arba
Pilyje nemokamai.
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GELTONOJI TRASA VAIKAMS
IBCCES Sensorinės/Juslinės gairės
Pojūčių lygis (1 = silpna pojūčių stimuliacija, 10 = stipri pojūčių stimuliacija)

LYTĖJIMAS 4,5

SKONIS

• Reikia dėvėti
apraišus

• Mažas poveikis
šiam pojūčiui

1

• Lankytojai turi
naudoti pusiausvyrą,
pereiti rungtis ir
laikytis už Zip Line
lyno

KLAUSA

2

• Aplinka yra rami
ir tyli

UOSLĖ

1

• Mažas poveikis
šiam pojūčiui

• Gali pasiekti kitų šalia
esančių lankytojų
sukeliami garsai

REGA

2

• Viskas lauke,
apsupta natūralių
spalvų ir gamtos
• Rushing scenery
as zip lines glide
through the air
• Avg. height of
obstacles is 1 meter

VEIKLOS APRAŠYMAS
Designed for the beginner climbers. 93m of zip-lines . 15 different obstacles installed at an average height of 1 meter will help
to develop children's physical strength. The course is 146m long.

UNO Park Vilnius

El. svetaine

Pašto adresas

Telefonas

Pirmasis sertifikuotas Autizmo centras Europoje

www.unoparks.lt

dalia@unoparks.eu

+370 641 36 796

UNO Park Vilnius Sensorinis Vadovas
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SALOTINĖ TRASA VAIKAMS
IBCCES Sensorinės/Juslinės gairės
Pojūčių lygis (1 = silpna pojūčių stimuliacija, 10 = stipri pojūčių stimuliacija)

LYTĖJIMAS

5

• Reikia dėvėti apraišus
• Lankytojai turi
naudoti pusiausvyrą,
pereiti rungtis ir laikytis
už Zip Line lyno

SKONIS

1

• Mažas poveikis
šiam pojūčiui

2

KLAUSA
• Aplinka yra rami
ir tyli

1

UOSLĖ
• Mažas poveikis
šiam pojūčiui

• Gali pasiekti kitų šalia
esančių lankytojų
sukeliami garsai

REGA

3

• Viskas lauke,
apsupta natūralių
spalvų ir gamtos
• Greitai
besikeičiantys
vaizdai skrendant
ore su Zip Line

VEIKLOS APRAŠYMAS
28 m patrakusių skrydžių lynais ir 14 originalių rungčių mažiesiems pramogautojams. Trasos ilgis 80 m.

UNO Park Vilnius

El. svetaine

Pašto adresas

Telefonas

Pirmasis sertifikuotas Autizmo centras Europoje

www.unoparks.lt

dalia@unoparks.eu

+370 641 36 796

UNO Park Vilnius Sensorinis Vadovas
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ORANŽINĖ TRASA VAIKAMS
IBCCES Sensorinės/Juslinės gairės
Pojūčių lygis (1 = silpna pojūčių stimuliacija, 10 = stipri pojūčių stimuliacija)

LYTĖJIMAS

5

• Reikia dėvėti apraišus
• Lankytojai turi
naudoti pusiausvyrą,
pereiti rungtis ir laikytis
už Zip Line lyno

SKONIS

1

• Mažas poveikis
šiam pojūčiui

2

KLAUSA
• Aplinka yra rami
ir tyli

1

UOSLĖ
• Mažas poveikis
šiam pojūčiui

• Gali pasiekti kitų šalia
esančių lankytojų
sukeliami garsai

REGA

3

• Viskas lauke,
apsupta natūralių
spalvų ir gamtos
• Greitai
besikeičiantys
vaizdai skrendant
ore su Zip Line

• Vaikai trasoje nuolat
prižiūrimi patyrusių
instruktorių

VEIKLOS APRAŠYMAS
Jaudinančios rungtys ir skrydžiai Zip Line! Ši trasa padeda atskleisti savo jėgas kiekvienam žemesniam nei
110 cm ūgio pramogautojui. Laipiojantys vaikai yra nuolat prižiūrimi rūpestingų instruktorių.

UNO Park Vilnius

El. svetaine

Pašto adresas

Telefonas

Pirmasis sertifikuotas Autizmo centras Europoje

www.unoparks.lt

dalia@unoparks.eu

+370 641 36 796

UNO Park Vilnius Sensorinis Vadovas
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ŽALIOJI TRASA
IBCCES Sensorinės/Juslinės gairės
Pojūčių lygis (1 = silpna pojūčių stimuliacija, 10 = stipri pojūčių stimuliacija)

LYTĖJIMAS 5.5

SKONIS

• Reikia dėvėti apraišus

• Mažas poveikis
šiam pojūčiui

• Lankytojai turi
naudoti pusiausvyrą,
pereiti rungtis ir
laikytis už Zip Line
lyno.

1

2

KLAUSA
• Aplinka yra rami
ir tyli

1

UOSLĖ
• Mažas poveikis
šiam pojūčiui

• Gali pasiekti kitų šalia
esančių lankytojų
sukeliami garsai

REGA

3

• Viskas lauke,
apsupta natūralių
spalvų ir gamtos
• Greita
besikeičiantys
vaizdai skrendant
ore su Zip Line

• Reikia gero fizinio
pasiruošimo

• Galimybė aukštai
pakilti ir žvelgti
žemyn

VEIKLOS APRAŠYMAS
Ši trasa padės jums apšilti, įvertinti savo fizines galimybes bei įveikti pirmuosius aukščio baimės požymius.
79 m skrydžių lynais! Perėję 13 skirtingų rungčių, susipažinsite su esminėmis rungtimis ir saugaus laipiojimo
medžiuose taisyklėmis. Trasos ilgis 165 m.

UNO Park Vilnius

El. svetaine

Pašto adresas

Telefonas

Pirmasis sertifikuotas Autizmo centras Europoje

www.unoparks.lt

dalia@unoparks.eu

+370 641 36 796

UNO Park Vilnius Sensorinis Vadovas
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MĖLYNOJI TRASA
IBCCES Sensorinės/Juslinės gairės
Pojūčių lygis (1 = silpna pojūčių stimuliacija, 10 = stipri pojūčių stimuliacija)

LYTĖJIMAS

6

• Reikia dėvėti apraišus
• Lankytojai turi
naudoti pusiausvyrą,
pereiti rungtis ir
laikytis už Zip Line
lyno

SKONIS

1

• Mažas poveikis
šiam pojūčiui

2

KLAUSA
• Aplinka yra rami
ir tyli

1

UOSLĖ
• Mažas poveikis
šiam pojūčiui

• Gali pasiekti kitų šalia
esančių lankytojų
sukeliami garsai

REGA

4

• Viskas lauke,
apsupta natūralių
spalvų ir gamtos
• Greita
besikeičiantys
vaizdai skrendant
ore su Zip Line

• Reikia gero fizinio
pasiruošimo.

• Galimybė aukštai
pakilti ir žvelgti
žemyn
(aukščiausia trasos
vieta siekia 8,5 m)

VEIKLOS APRAŠYMAS
Pasiruoškite patirti šiurpuliukus! 193 m skrydžių lynais. 22 rungtys. Aukščiausioji trasos vieta siekia 8,5 m.
Trasos ilgis 358 m.

UNO Park Vilnius

El. svetaine

Pašto adresas

Telefonas

Pirmasis sertifikuotas Autizmo centras Europoje

www.unoparks.lt

dalia@unoparks.eu

+370 641 36 796

UNO Park Vilnius Sensorinis Vadovas
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RAUDONOJI TRASA
IBCCES Sensorinės/Juslinės gairės
Pojūčių lygis (1 = silpna pojūčių stimuliacija, 10 = stipri pojūčių stimuliacija)

LYTĖJIMAS

7

• Reikia dėvėti apraišus
• Lankytojai turi
naudoti pusiausvyrą,
pereiti rungtis ir
laikytis už Zip Line
lyno

SKONIS

1

• Mažas poveikis
šiam pojūčiui

2

KLAUSA
• Aplinka yra rami
ir tyli

1

UOSLĖ
• Mažas poveikis
šiam pojūčiui

• Gali pasiekti kitų šalia
esančių lankytojų
sukeliami garsai

REGA

5

• Viskas lauke,
apsupta natūralių
spalvų ir gamtos
• Greita besikeičiantys
vaizdai skrendant
ore su Zip Line
• Galimybė aukštai
pakilti ir žvelgti
žemyn
(aukščiausia trasos
vieta siekia 12 m)

• Reikia gero fizinio
pasiruošimo

VEIKLOS APRAŠYMAS
Ši trasa yra pilna staigmenų ir iššūkių. Nešvaistykite savo energijos, nes jums reikės įveikti 26 skirtingas
rungtis. Viena iš jų yra 12 m aukštyje. Net 325 m skrydžių lynais. Trasos ilgis 576 m.

UNO Park Vilnius

El. svetaine

Pašto adresas

Telefonas

Pirmasis sertifikuotas Autizmo centras Europoje

www.unoparks.lt

dalia@unoparks.eu

+370 641 36 796

UNO Park Vilnius Sensorinis Vadovas
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JUODOJI TRASA
IBCCES Sensorinės/Juslinės gairės
Pojūčių lygis (1 = silpna pojūčių stimuliacija, 10 = stipri pojūčių stimuliacija)

LYTĖJIMAS

8

• Reikia dėvėti apraišus
• Lankytojai turi
naudoti pusiausvyrą,
pereiti rungtis ir
laikytis už Zip Line
lyno

SKONIS

1

• Mažas poveikis
šiam pojūčiui

2

KLAUSA
• Aplinka yra rami
ir tyli

1

UOSLĖ
• Mažas poveikis
šiam pojūčiui

• Gali pasiekti kitų šalia
esančių lankytojų
sukeliami garsai

REGA

6

• Viskas lauke,
apsupta natūralių
spalvų ir gamtos
• Rushing scenery
as zip lines glide
through the air
• Galimybė aukštai
pakilti ir žvelgti
žemyn
(aukščiausia trasos
vieta siekia 17 m)

• Reikia gero fizinio
pasiruošimo

VEIKLOS APRAŠYMAS
Sudėtingiausia ir labiausiai šiurpą kelianti trasa, kuri pareikalaus maksimalios fizinės jėgos ir ištvermės.
Įveikus juodąją trasą, nepakartojamas pasididžiavimo savimi jausmas garantuotas. Bendras skrydžio lynų
ilgis 167 m, 26 rungtys. Aukščiausia trasos vieta sulig penkiaaukščiu – net 17 m! Trasos ilgis 323 m.

UNO Park Vilnius

El. svetaine

Pašto adresas

Telefonas

Pirmasis sertifikuotas Autizmo centras Europoje

www.unoparks.lt

dalia@unoparks.eu

+370 641 36 796

UNO Park Vilnius Sensorinis Vadovas
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ZIPŲ TRASA
IBCCES Sensorinės/Juslinės gairės
Pojūčių lygis (1 = silpna pojūčių stimuliacija, 10 = stipri pojūčių stimuliacija)

LYTĖJIMAS

6

• Reikia dėvėti apraišus
• Lankytojai turi
pakilti ir laikytis už
Zip Line lyno

SKONIS

1

• Mažas poveikis
šiam pojūčiui

• Spartus skrydis oru

2

KLAUSA
• Aplinka yra rami
ir tyli

1

UOSLĖ
• Mažas poveikis
šiam pojūčiui

• Gali pasiekti kitų šalia
esančių lankytojų
sukeliami garsai

REGA

4

• Viskas lauke,
apsupta natūralių
spalvų ir gamtos
• Greitai
besikeičiantys
vaizdai skrendant
ore su Zip Line
• Galimybė aukštai
pakilti ir žvelgti
žemyn

VEIKLOS APRAŠYMAS
Greitai skriedamas 400 m ilgio Zip Line trasa turėsi galimybę apžvelgti visą parką.
Laisvės jausmas ir švilpiantis vėjas ausyse garantuoti!

UNO Park Vilnius

El. svetaine

Pašto adresas

Telefonas

Pirmasis sertifikuotas Autizmo centras Europoje

www.unoparks.lt

dalia@unoparks.eu

+370 641 36 796

UNO Park Vilnius Sensorinis Vadovas
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SKRYDIS PER NERĮ
IBCCES Sensorinės/Juslinės gairės
Pojūčių lygis (1 = silpna pojūčių stimuliacija, 10 = stipri pojūčių stimuliacija)

LYTĖJIMAS

6

• Reikia dėvėti apraišus
• Lankytojai turi
pakilti ir laikytis už
Zip Line lyno

SKONIS

1

• Mažas poveikis
šiam pojūčiui

2

KLAUSA
• Aplinka yra rami
ir tyli

1

UOSLĖ
• Mažas poveikis
šiam pojūčiui

• Gali pasiekti kitų šalia
esančių lankytojų
sukeliami garsai

• Spartus skrydis oru

REGA

4

• Viskas lauke,
apsupta natūralių
spalvų ir gamtos
• Zipline over
a large river

VEIKLOS APRAŠYMAS
401 m ilgio Zip Line trasa yra greičiausias būdas norint patekti iš Antakalnio į Žirmūnų mikrorajoną.
Fotografuoti skriejančius draugus patogiausia nuo Valakampių tilto. Greitis priklauso nuo vėjo – reikalai
rimti, todėl kol kas šiuo Zip Line gali skristi lankytojai aukštesni nei 145 cm ūgio.

UNO Park Vilnius

El. svetaine

Pašto adresas

Telefonas

Pirmasis sertifikuotas Autizmo centras Europoje

www.unoparks.lt

dalia@unoparks.eu

+370 641 36 796

UNO Park Vilnius Sensorinis Vadovas
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DRAMBLIASKRYDIS
IBCCES Sensorinės/Juslinės gairės
Pojūčių lygis (1 = silpna pojūčių stimuliacija, 10 = stipri pojūčių stimuliacija)

LYTĖJIMAS

10

• Reikia dėvėti apraišus
• Lankytojai turi užlipti
labai aukštai ir išlaikyti
pusiausvyrą ant lyno
bei kopėčių.

SKONIS

1

• Mažas poveikis
šiam pojūčiui

2

KLAUSA
• Aplinka yra rami
ir tyli

1

UOSLĖ
• Mažas poveikis
šiam pojūčiui

• Gali pasiekti kitų šalia
esančių lankytojų
sukeliami garsai

REGA

8

• Viskas lauke,
apsupta natūralių
spalvų ir gamtos
• Laisvas kritimas
iš 16 m aukščio ir
supimasis ore

• Šuolis iš 16 m
ir supimasis ore

VEIKLOS APRAŠYMAS
Pati nutrūktgalviškiausia parko pramoga. Šuolis iš 16 m aukščio - tik drąsiausiems.
Išbandyti gali kiekvienas aukštesnis nei 145 cm ūgio.

UNO Park Vilnius

El. svetaine

Pašto adresas

Telefonas

Pirmasis sertifikuotas Autizmo centras Europoje

www.unoparks.lt

dalia@unoparks.eu

+370 641 36 796

UNO Park Vilnius Sensorinis Vadovas
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DVIRATIS ANT LYNO
IBCCES Sensorinės/Juslinės gairės
Pojūčių lygis (1 = silpna pojūčių stimuliacija, 10 = stipri pojūčių stimuliacija)

LYTĖJIMAS

9

• Reikia dėvėti apraišus
ir sėdėti ant dviračio
sėdynės

SKONIS

1

• Mažas poveikis
šiam pojūčiui

2

KLAUSA
• Aplinka yra rami
ir tyli

1

UOSLĖ
• Mažas poveikis
šiam pojūčiui

• Gali pasiekti kitų šalia
esančių lankytojų
sukeliami garsai

• Lankytojai turi užlipti
ir išlaikyti pusiausvyrą
ant dviračio

REGA

7

• Viskas lauke,
apsupta natūralių
spalvų ir gamtos
• Galimybė aukštai
pakilti ir žvelgti
žemyn

VEIKLOS APRAŠYMAS
Važiavimas dviračiu ant lyno medžių viršūnėse. Išbandyti gali kiekvienas aukštesnis nei 145 cm ūgio ir
vyresnis nei 16 metų parko lankytojas.

UNO Park Vilnius

El. svetaine

Pašto adresas

Telefonas

Pirmasis sertifikuotas Autizmo centras Europoje

www.unoparks.lt

dalia@unoparks.eu

+370 641 36 796

UNO Park Vilnius Sensorinis Vadovas
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ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ
IBCCES Sensorinės/Juslinės gairės
Pojūčių lygis (1 = silpna pojūčių stimuliacija, 10 = stipri pojūčių stimuliacija)

TOUCH

4

• Nereikia dėvėti
apraišų

TASTE

1

• Mažas poveikis
šiam pojūčiui

• Lankytojai gali
laipioti, šliaužioti ir
žaisti su kitais vaikais

SOUND

2

• Aplinka yra rami
ir tyli

SMELL

1

• Mažas poveikis
šiam pojūčiui

• Gali pasiekti kitų šalia
esančių lankytojų
sukeliami garsai

SIGHT

2

• Viskas lauke,
apsupta natūralių
spalvų ir gamtos

• Įranga pagaminta
iš natūralio medienos,
plastiko ir virvių

VEIKLOS APRAŠYMAS
6 rungtys pritaikytos mažiausiems parko lankytojams. Rungtis supantis tinklas garantuoja saugumą nereikia dėvėti laipiojimo įrangos! Tėvai su Ekstremaliu bilietu gali palikti vaikus žaisti šioje trasoje arba
Pilyje nemokamai.

UNO Park Vilnius

El. svetaine

Pašto adresas

Telefonas

Pirmasis sertifikuotas Autizmo centras Europoje

www.unoparks.lt

dalia@unoparks.eu

+370 641 36 796

Greitai pasimatysime!
www.unoparks.lt

