
 

VILNIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO „ŠATRIJA“  

HIMNO KŪRIMO KONKURSO 

 NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. Konkurso tikslas - sudaryti galimybes visiems norintiems panaudoti savo talentus ir 

sukurti Himną, atitinkantį Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Šatrija“ vertybes ir misiją. Sukurtą 

Himną pagal paskirtį naudoti Klubo gyvenime.  

2. Konkursas vyks 2017 m. kovo 8 d. – gegužės 8 d. 

3. Konkurso organizatorius Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“ (toliau - Klubas).  

 

II. DALYVIAI 

4.   Konkurse gali dalyvauti: 

4.1.   bet kuris fizinis asmuo; 

4.2.   keli bendraautoriai;   

5.   Konkurso dalyvių amžius nėra ribojamas. 

 

III. KONKURSO ETAPAI 

6. Konkurso nuostatai skelbiami Klubo svetainėje www.satrijosklubas.lt. Konkurso 

pradžia sutampa su nuostatų paskelbimo pradžia. 

7. Dalyviai kūrinius (himno tekstas) pristato konkurso koordinatoriui 

(renginiai@satrijosklubas.lt) iki 2017 m. gegužės 8 d.  

8. Konkurso darbų vertinimas vyks 2017 m. gegužės 18 d. 

9. Konkurso nugalėtojai bus skelbiami Klubo svetainėje www.satrijosklubas.lt ir 2017 

m. gegužės mėn. vyksiančio Klubo ataskaitinio renginio metų apdovanojami. 

 

IV. REIKALAVIMAI KONKURSINIAMS DARBAMS 

10. Originalus Klubo paskirtį ir nuostatuose įvardintą misiją bei tikslus atitinkantis 

autorinis tekstas (lietuvių k.). 

11. Laisvai pasirinkta forma, stilius ir kitos meninės raiškos priemonės. 

12. Kūrinys tinka atlikti įvairių švenčių ir renginių metu. 

13. Himno teksto, parašyto taisyklinga lietuvių kalba, apimtis 3-5 posmeliai. 

14. Kiekvienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip po vieną darbą konkursui. 

15. Tekstai, neatitinkantys reikalavimų, negalės dalyvauti konkurse. 

 

V. VERTINIMAS 

16.  Vertinimo komisija gautus kūrinius vertina ir atrenka skaidriai ir objektyviai. 

17.  Vertinant kūrinius atsižvelgiama į: 
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17.1. nurodytus kūrinio kūrimo reikalavimus; 

17.2. žodinio teksto originalumą ir atitikimą Klubo paskirčiai bei misijai; 

17.3. meninių išraiškos priemonių visumą. 

18. Klubas turi teisę pratęsti konkurso vykdymo terminą. 

 

VI. APDOVANOJIMAS 

19. Geriausio kūrinio, atitinkančio Klubo vertybes ir konkurso nuostatuose pateiktus 

reikalavimus, autoriui suteikiama galimybė nemokamai visus 2017/2018 mokslo metus lankyti 

pasirinktą Klubo užsiėmimą. Prizo vertė – 135 Eur. Prizas į pinigus nekeičiamas. 

 

VII. AUTORINĖS TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ 

20. Klubas neprisiima atsakomybės už himno kūrėjų autorinių teisių pažeidimus trečiųjų 

asmenų atžvilgiu. 

21. Konkurso laimėtojas suteikia Klubui teisę sukurtą kūrinį naudoti be jokių apribojimų. 

 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

22. Konkurso darbus pateikti el. paštu renginiai@satrijosklubas.lt. Kontaktinis telefono 

numeris: +370 607 21043 . 

23. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio nuostatus su konkurso dalyvių 

sutikimu. 

 

Konkurso organizatorius 

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“ 

Kalvarijų g. 156, Vilnius 

Įm. k. 191664421 

Konkurso koordinatorė  

Greta Gelgotaitė (el. paštas 

renginiai@satrijosklubas.lt, 

tel. Nr. +370 607 21043). 
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