KAUNO VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ LAISVALAIKIO RŪMAI
NUOTRAUKŲ-ASMENUKIŲ KONKURSO
„PATS SAU FAINAS PER VELYKAS“
NUOSTATAI
I.

BENDROJI DALIS

1. Nuotraukų-asmenukių konkursą organizuoja Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų renginių
organizatorių studija.
2. Konkurso tikslai ir uždaviniai:
2.1. Puoselėti šv. Velykų tradiciją, skatinant jaunimo saviraišką ir išradingumą, pasitelkiant
išmaniuosius telefonus ar kitus fotografuojančius įrenginius.
2.2. Renkant gražiausias nuotraukas-asmenukes charakterizuoti Velykų tradicijas.
2.3. Sudaryti sąlygas atsiskleisti mokinių saviraiškai, kūrybiniams ir meniniams sugebėjimams, skatinti
kūrybinį potencialą, originalumą, pasidalinti gerąja patirtimi.

II.

3.

KONKURSO EIGA

Konkurso nuotraukų priėmimas vyksta iki 2018 m. balandžio mėn. 6 d. Asmenukės siunčiamos
elektroniniu paštu: rostudija.vmlr@gmail.com

4.

Dalyvių nuotraukos, atitinkančios reikalavimus, bus talpinamos Vaikų ir moksleivių laisvalaikio
rūmų internetinėje svetainėje, socialiniame tinklalapyje „Facebook“.

III.

DALYVIAI

5.

Konkurse gali dalyvauti pradinio, bendrojo lavinimo, profesinių mokyklų, gimnazijų mokiniai.

6.

Darbų autoriai gali būti pavieniai mokiniai.
IV.

REIKALAVIMAI

7. Vienas konkurso dalyvis gali siųsti tik vieną nuotrauką (nuotraukos formatas – .jpg).
8. Nuotrauka turi būti asmenukė. Asmenukė (angl. selfie) – tai autoportretinė nuotrauka, padaryta
išmaniuoju telefonu ar kitu fotografuojančiu įrenginiu. Dėmesio! Konkurse negali dalyvauti
nuotrauka, kuri nėra asmenukė.
9. Nuotraukose negali būti panaudoti jokie filtrai ar pan.

10.

Duomenys apie dalyvių darbą turi būti tvarkingai pateikti paraiškoje.

11.

Visos nuotraukos turi būti originalios ir priklausyti jas pateikiančiam asmeniui. Nuotraukos,
panaudotos iš interneto, pasiskolintos nebus priimamos.

V.

12.

DARBŲ VERTINIMAS

Konkurso nugalėtojai bus išrinkti šiuo būdu: daugiausiai „Facebook“ lankytojų „patinka“
susilaukęs darbų autorius.

13.

Balsavimas vyks iki balandžio 20 d.

14.

Pasibaigus darbų priėmimui, dalyviai bus informuoti apie tolimesnę eigą el. paštu. Todėl prašome
nurodyti teisingus el. paštų adresus.

VI.

KITA INFORMACIJA

15.

Konkurso organizatoriai pasilieka teisę naudoti pateikus darbus švietimo tikslams.

16.

Organizatoriai pasilieka teisę bet kuriuo konkurso metu keisti taisykles.

17.

Papildoma informacija teikiama el. paštu rostudija.vmlr@gmail.com arba mob. tel. 8 655 32506,

metodininkė Laura.

_______________________________________

DALYVIO PARAIŠKA

Vardas, pavardė _____________________________________________________________________
Mokykla ___________________________________________________________________________
Klasė ___________________
El. pašto adresas ____________________________________________________________________

Asmenukės pavadinimas _____________________________________________________________

Darbo vadovas (jei yra)
Vardas, pavardė _____________________________________________________________________
El. pašto adresas _____________________________________________________________________



Patvirtinu, kad nuotrauka yra originali ir priklauso ją pateikiančiam asmeniui. Nuotraukos,

panaudotos iš interneto, pasiskolintos nebus priimamos.

