KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS
„Kodėl aš myliu Vilnių?“

NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Konkurso „Kodėl aš myliu Vilnių?“ nuostatai apibrėžia konkurso tikslą, dalyvius ir
organizavimo tvarką.
2. Konkursą sudaro trys pogrupiai: rašinėlių/esė/eilėraščių pogrupis, piešinių pogrupis,
nuotraukų pogrupis.
3. Konkursas vyks 2018 m. gruodžio 3 d. – 2019 m. sausio 25 d.
4. Konkursas organizuojamas Vilniaus gimtadienio šventei paminėti.
5. Konkurso organizatorius Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“ (toliau - Klubas).

6.
7.
8.
9.

II.
KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Paminėti Vilniaus miesto gimtadienį ir skatinti moksleivių domėjimąsi Vilniaus istorija bei
puoselėti kultūrines vertybes.
Skatinti moksleivių kūrybiškumą ir poreikį ieškoti savito raiškos būdo bei ugdyti gebėjimą
išreikšti savo požiūrį įvairiomis meninėmis priemonėmis.
Supažindinti miesto visuomenę su jaunųjų vilniečių kūryba.
Skatinti Vilniaus miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigų bendradarbiavimą.

II.
KONKURSO DALYVIAI
10. Konkurse „Kodėl aš myliu Vilnių?“ gali dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo
įstaigų moksleiviai.
11. Dalyviai skirstomi į tris amžiaus grupes:
Pirma grupė – nuo 7 iki 10 metų;
Antra grupė – nuo 11 iki 14 metų;
Trečia grupė – nuo 15 iki 18 metų.
12. Konkurso dalyvis į konkursą gali pateikti 3 skirtingus darbus, t.y. po vieną darbą į kiekvieną
konkurso pogrupį (rašinėlių/esė/eilėraščių, piešinių, nuotraukų).

III.
KONKURSO ETAPAI
13. Konkurso nuostatai skelbiami Klubo svetainėje www.satrijosklubas.lt ir išsiunčiami el. paštu
konkurse dalyvaujančioms ugdymo įstaigoms.
14. Dalyviai savo darbus pristato konkurso koordinatoriui adresu: (Vilniaus vaikų ir jaunimo
klubas „Šatrija“, Kalvarijų g. 156, 08207 Vilnius, iki 2019 m. sausio 14 d.
15. Konkurso darbų vertinimas vyks 2019 m. sausio 22 d. Iš kiekvienos amžiaus grupės bei
kiekvieno konkurso pogrupio darbų vertinimo komisija atrinks geriausius darbus, kurių
autoriai bus apdovanoti laureatų diplomais ir atminimo dovanėlėmis parodos atidarymo metu.
Kviečiami į šį renginį dalyviai bus papildomai informuoti dėl renginio vietos ir laiko.
16. Parodoje bus eksponuojami prizinių vietų bei kiti komisijos parodai atrinkti darbai.

17. Konkurso nugalėtojai bus skelbiami Klubo svetainėje www.satrijosklubas.lt, jų darbai nuo
2019 m. sausio 25 d. bus eksponuojami parodoje dailės galerijoje „Arka“, Aušros Vartų g. 7,
Vilniuje.

IV.
REIKALAVIMAI KONKURSINIAMS DARBAMS
18. Kiekvienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip po vieną darbą į kiekvieną konkurso darbų
pogrupį.
19. Visi konkursui pateikiami darbai turi atspindėti konkurso tematiką „Kodėl aš myliu Vilnių?“
(siūlomos temos: senoji ir naujoji Vilniaus architektūra, miesto istorija ir legendos, miesto
šventės ir kasdienybė, mėgstamiausias Vilniaus kampelis, Vilnius peizažas įvairiais metų
laikais ir kt.).
20. Rašinėlius/esė/eilėraščius konkursui reikia pateikti parašytus ranka ant vienos lapo (ne
didesnio kaip A4 formatas) pusės.
21. Į piešinių pogrupį darbus reikia pateikti A3 (297 x 420 mm) formato lapuose, atlikimo
technika neribojama.
22. Fotografijos pogrupyje galima pateikti 1 nuotrauką arba nuotraukų seriją (iki 5 nuotraukų).
Nuotraukos turi būti pateikiamos atspausdintos.
23. Kiekvieno darbo kitoje pusėje (apačioje dešinėje) turi būti priklijuota darbo metrika,
kurioje Times New Roman 12 šr. nurodoma: darbo autoriaus vardas, pavardė, amžius, darbo
pavadinimas, atlikimo technika, atstovaujama ugdymo įstaiga, mokytojo (darbo vadovo)
vardas, pavardė, el. p. adresas, tel. Nr.
24. Darbai, neatitinkantys reikalavimų, negalės dalyvauti konkurse.
V.
VERTINIMAS
25. Nugalėtojai nustatomi kiekviename konkurso pogrupyje: rašinėlių/esė/eilėraščių pogrupyje,
piešinių pogrupyje, nuotraukų pogrupyje. Kiekviename pogrupyje yra išskiriamos trys
dalyvių grupės: I amžiaus grupė – 7–10 metų; II amžiaus grupė – 11–14 metų; III amžiaus
grupė – 15–18 metų.
26. Darbus vertins Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Šatrija“ direktorės įsakymu sudaryta ir
patvirtinta vertinimo komisija, kurią sudarys konkurso pogrupio sričių profesionalai ir
švietimo įstaigų atstovai.
27. Konkurso rezultatai, nugalėtojų apdovanojimo vieta ir laikas bus skelbiami Vilniaus vaikų ir
jaunimo klubo „Šatrija“ tinklalapyje www.satrijosklubas.lt
28. Prizinių vietų laimėtojai parodos atidarymo renginyje bus apdovanoti diplomais ir atminimo
dovanėlėmis.

VI.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
29. Konkurso dalyviai, dalyvaudami konkurse „Kodėl aš myliu Vilnių?“ sutinka, kad konkurso
metu įrašyta vaizdo ar filmuota medžiaga, užfiksuotos nuotraukos ir kita konkurso viešinimui
skirta informacija būtų skelbiama organizatorių bei kituose interneto puslapiuose konkurso

viešinimo, reklamos tikslais, negaunant atskiro konkurso dalyvio, globėjo ar tėvų raštiško
sutikimo.
30. Konkurso dalyvių darbai negrąžinami.
31. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis konkurso sąlygomis.
32. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę ir galimybę konkurso darbus eksponuoti parodose,
publikuoti ir naudoti reklamos tikslais bei kviesti darbų autorius į parodų atidarymo šventes.

Konkurso organizatorius
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“
Kalvarijų g. 156, Vilnius
Įm. k. 191664421

Konkurso koordinatorius
Vaida Andrašiūnaitė
tel. Nr. 8 652 81 908
el.p.: andrasiunaite@yahoo.de

