Registracija vyksta per https://nvs.vilnius.lt/.
1. Norėdami užsiregistruoti, naršyklės lange atidarykite https://nvs.vilnius.lt/ puslapį.

2. Prisijunkite per „Vilnius Login“. Kaip tai padaryti: https://youtu.be/0vAKOyIztsI

3. Prisijungę matysite savo vardą ir pavardę. Dešinėje pusėje esančioje lentelėje įveskite SAVO VAIKO,
KURĮ REGISTRUOJATE, DUOMENIS.

4. Įsitikinę, kad įvedėte teisingus duomenis, spauskite „Kitas“.

5. Atsidariusiame lange, pasirinkite NVŠ įstaigą „Moskleivių sveikatos centras“ ir jums tinkančią
programą. Platesnis programų aprašymas: https://www.vmsc.lt/registracija-2022-2023/

6. Toliau, pasirinkite Jūsų vaiko plaukimo gebėjimų lygį:
Pradinis (I) lygis:
Vaikas visiškai nemoka plaukti;
Negali atsigulti ant vandens be papildomų priemonių;
Gali atsigulti ir plaukti su papildoma priemone;
Pažengusių (II) lygis:
Vaikas gali be sustojimo ir be papildomų priemonių nuplaukti 25 - 50 ir daugiau metrų
keliais plaukimo būdais;
Plaukdamas moka kvėpuoti bei derinti rankų ir kojų judesius.

7. Nurodžius, kurioje mokyklos klasėje mokosi Jūsų vaikas, atsiranda grupės lankymo laiko pasirinkimo
skiltis. Joje išsirinkite jums tinkamą laiką.

8. Pasirinkę laiką, galite matyti užrašą, kad laisvų vietų yra. Tačiau, tai negarantuoja vietos grupėje, nes
vienu metu registruojasi daug žmonių, todėl, iki kol patvirtinsite savo registraciją, vietų gali nebelikti
ir būsite įtraukti į laukiančiųjų eilę.

9. Taip pat labai svarbu yra pateikti TEISINGĄ SAVO kontaktinę informaciją (telefono numeris ir el.
pašto adresas).

10. Pateikę paraišką, naujame lange matysite visą jūsų pateiktą informaciją. Dar kartą įsitikinkite, kad ji
teisinga ir patvirtinkite registraciją. Rekomenduojame nusifotografuoti ar kitaip išsisaugoti šią
informaciją – patekus į grupę bus lengviau pildyti sutartį.

11. Patvirtinę registraciją į savo kontaktinį el. paštą gausite laišką, patvirtinantį, kad Jūsų registracijos
forma priimta. Dėmesio, tai neužtikrina vietos grupėje!

12. Vadovaujantis vaikų priėmimo į centrą aprašu, grupės sudaromos kitą dieną po registracijos pradžios iš
per tą laiką užregistruotų mokinių. Į grupes patekusių mokinių tėvai gaus papildomą patvirtinantį el.
laišką.

13. Teisingai užpildę sutartį ir ją išsiuntę į sutartys@vmsc.lt gausite pranešimą, kad sutartis registruota.
14. Užsiėmimų pradžia planuojama rugsėjo mėn. 19 d. Daugiau informacijos suteiks Jūsų grupės
mokytojas.

Iki susitikimo užsiėmimuose!

