
Renginiai:

1. Audiovizualinė instaliacija „Nemuno septyni“ / 20 d. 15:00, 17:00, 19:00 val.
2. Kiemų šventė / 20 d. 18:00 – 21:30 val.
3. Balansavimas juosta „Slackline“ / 20 d. 15–24 val., 21 d. 10–2 val.,  

22 d. 10–20 val.
4. Labirintas-galvosūkis / 20–21 d. 15–24 val., 22 d. 12–18 val.
5. Apžvalgos bokštas / 20 d. 15:00 – 20:00 val., 21 d. 10:00 – 1:00 val.,  

22 d. 15:00 – 21:00 val.
6. Paroda „1972. Pramušti sieną“/ 20 – 22 d. 10:00 – 18:00 val.
7. Kava įsigėrusi kultūros. „Caffeine“ / 20 – 22 d. 8:00 – 22:00 val.
8. Cie Basinga pasirodymas „Open lines“ / 21 – 22 d. 16:00 val.
9. Patirčių mugė „Pirties garas“ / 21 – 22 d. 12:00 – 19:00 val. 

10.   Aitvarų festivalis Zapyškyje / 22 d. 15:00 – 21:30 val.

Mitinis Kauno Žvėris kviečia žaisti: tapk Žvėries draugijos nariu

Tavo misija – pasinaudojus supergaliomis padėti Kaunui iš laikinosios sostinės virsti šiuolaikiniu miestu. Kaip įgyti su-
pergalių? Jas suteiks „Santakos“ renginiai ir ten laukiantys Žvėries draugijos nariai. Kuo daugiau supergalių turėsi – tuo 
smagesnę dovaną gausi.

Kada veikia šis žaidimas? 

Tik „Santakos“ savaitgalį, gegužės 20 – 22 dienomis. Nesnausk!

Kas gali žaisti?
VISI! Nesvarbu, ar tu vaikas, ar garbingas senjoras – žaidimas paprastas ir smagus, dalyvauti gali  kiekvienas „Santa-
kos“ renginių lankytojas!

Infocentrai

KAUNO ŽVĖRIES ŽAIDIMAS

Neris

Nemunas



Ką reikia padaryti?

1. KAUKĖ. 

Pasiimk Žvėries kaukę. Tai yra įrodymas, jog priklausai Žvėries draugijai.
Kas ta Žvėries draugija? Tai – mistiška superherojų komanda. Jie žino apie Kauno 
Žvėrį ir vieni kitus. Jie nebūtinai gyvena Kaune, bet jie grįžta čia, kai to reikia. Jie 
buriasi tam, kad Kaunas taptų šiuolaikiniu miestu.

 

Kaukė tavęs laukia „Santakos“ infocentruose:
• „Kaunas 2022“ biure, Laisvės al. 36 
      05.20 d. 09:00 – 22:00 val. 
      05.21 d. 10:00 – 22:00 val. 
      05.22 d. 10:00 – 18:00 val

• Info palapinėse: Rotušės aikštė:
      05.20 d. 15:00 – 23:00 val. 
      05.21 d. 9:30 – 23:00 val. 
      05.22 d. 10:00 – 20:00 val. 

• Kauno pilies prieigose (priešais Vytį)
      05.20 d. 13:00 – 23:00 val. 
      05.21 d. 9:30 – 23:00 val. 
      05.22 d. 9:30 – 18:00 val.

2. ŽEMĖLAPIS. 

Nagrinėk žemėlapį ir renginių sąrašą, kurį rasi ant kaukės arba šiame puslapyje.

3. ŽVĖRIES DRAUGIJOS NARYS. 

Laiku ateik į renginius ir ieškok Žvėries draugijos nario. 

4. LIPDUKAS. 

Žvėries draugijos narys įteiks supergalios įrodymą – lipduką. Klijuok jį ant priekinės kaukės dalies kokia tik nori tvarka – 
jokių taisyklių nėra. Svarbiausia, jog kiti, pažvelgę į tavo kaukę, matytų, kiek daug galių jau turi.

 

Kas yra supergalios? Tai – mūsų gabumai, kuriuos puoselėjame atsidavę kultūrai. Toli šių galių ieškoti nereikia, nes 
jos laukia čia pat panosėje: guvus lyno akrobatas mus moko tikėti savimi, draugiškai susibūrę kaimynai – suprasti 
vienas kitą, o bokšto aukštumose atsiveriantis horizontas – pamatyti pasaulį naujai. „Santakos“ renginiai kupini šių 
galių. Tereikia dalyvauti.



5. DOVANOS. 

Kuo daugiau lipdukų surinksi, tuo smagesnė dovana Tavęs laukia.
• Dovanos įteikiamos už 4, 7 ir 9 skirtingų supergalių lipdukus. 

Surinkai 4 lipdukus ir atsiėmei dovaną? Žaidimas nesibaigia. Surink 7, o vėliau ir visus 9 lipdukus bei atsiimk 
dar smagesnę dovaną. Kauno Mitinis Žvėris žaidėjams paruošė net 4000 prizų! Paskubėk ir būsi vienas laimingųjų!

Kada ir kur galima atsiimti dovanas? 
Surinkęs reikiamą lipdukų kiekį, iškart bėk į artimiausią SANTAKOS infocentrą.

• 4 ir 7 lipdukų vertės dovanas rasi SANTAKOS info palapinėse ir „Kaunas 2022“ biure: 

Rotušės aikštė.:
05.20 d. 15:00 – 23:00 val. 
05.21 d. 9:30 – 23:00 val. 
05.22 d. 10:00 – 20:00 val.

             Kauno pilies prieigose (priešais Vytį)
05.20 d. 13:00 – 23:00 val. 
05.21 d. 9:30 – 23:00 val. 
05.22 d. 9:30 – 18:00 val.

„Kaunas 2022“ biure, Laisvės al. 36 
05.20 d. 09:00 – 22:00 val. 
05.21 d. 10:00 – 22:00 val. 
05.22 d. 10:00 – 18:00 val

• 9 lipdukų vertės dovaną gali atsiimti tik: 

Aitvarų festivalyje Zapyškyje
05.22 d. 11:00 – 22:00 

ir 

„Kaunas 2022“ biure, Laisvės al. 36 
05.20 d. 09:00 – 22:00 val. 
05.21 d. 10:00 – 22:00 val. 
05.22 d. 10:00 – 18:00 val

Jei surinkai 9 lipdukus ir sekmadienį nespėjai į 
infocentrą, sau priklausančią dovaną dar 
galėsi atsiimti per artimiausią savaitę, 
„Kaunas 2022“ biure.

Patinka žaisti? Junkis prie Kultūros Doko adresu https://kulturosdokas.lt/ . Tai – panašus žaidimas, kuriame vietoj 
lipdukų tavęs laukia meno kūrinius vaizduojančios kortelės, o vietoj kaukės – mobilioji programėlė. Kultūros Dokas 
veikia ir „Santakos“ metu, ir visus metus. Čia rasi absoliučiai visą „Kaunas 2022“ programą. Tai – žaisminga padėka 
Tau už kultūros puoselėjimą. Dovanų kiekis čia dar didesnis, o turinys – dar įvairesnis!


