JAUNŲJŲ DIZAINERIŲ KONKURSO - FESTIVALIO
,,EKO STILIUS 2018”
NUOSTATAI
BENDROJI DALIS
XXI-asis jaunųjų dizainerių konkursas-festivalis ,,Eko stilius 2018” – tai
tradicinė, kiekvieną pavasarį organizuojama jaunimo mados ir grožio šventė,
kurios metu jaunimas pristato ir demonstruoja savo sukurtas kolekcijas.
Šventę organizuoja Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai.
Informacija apie šventę skelbiama rūmų internetiniame puslapyje www.vmlr.lt, socialiniame tinkle
Facebook.
NAUJIENA – tiesioginė transliacija bei mūsų dovana Jums - nuostabus cirko artistų pasirodymas.
I.

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1.1. Tikslas - sudaryti sąlygas jaunimui atskleisti mados dizaino įtaką besiformuojančiai jauno žmogaus
asmenybei.
1.2. Uždaviniai:
1.2.1. išreikšti save kūryboje prisistatant visuomenei, sudarant sąlygas mokinių sceninei saviraiškai;
1.2.2. susipažinti su kitų regionų jaunimo kūrybos darbais;
1.2.3. suteikti dalyviams galimybę parodyti save ir savo gabumus, tobulinti sceninę, koncertinę patirtį;
1.2.4. stiprinti tarporganizacinės partnerystės ryšius.
II.

REIKALAVIMAI DALYVIAMS

2.1. „Eko stilius 2018“ gali dalyvauti dizaino ir meno studijų, būrelių, kultūros centrų ir bendruomenių
klubų, meno ar/ir bendrojo lavinimo mokyklų kolektyvai ir individualiai dirbantys jaunieji mados atstovai.
2.2. Dalyviai skirstomi pagal amžiaus grupes:
 13-17 metų;
 18 metų ir vyresni.
III.

ORGANIZAVIMO TVARKA

3.1. Paraiškas (dalyvių anketas) priimame iki š. m. balandžio 13 dienos el. paštu
ekostilius.vmlr@gmail.com
3.2. XXI-asis jaunųjų dizainerių konkursas-festivalis ,,Eko stilius 2018” vyks š. m. balandžio 21 dieną, 13
val. stacionariame kameriniame cirke - Drobės g. 31, Kaune.
3.3. Registracija – balandžio 21 d. nuo 09 val. iki 10.00 val. kameriniame cirke - Drobės g. 31.
3.4. Repeticijų laikas – balandžio 21 d. nuo 10.30 val. iki 11.30 val. (pagal pageidavimą) Kameriniame
cirke.
3.5. Informacija apie renginį teikiama tel. 8 655 32506. Atsakingas asmuo Laura Sakalauskaitė.
IV. REIKALAVIMAI KOLEKCIJOMS IR DIZAINO DARBAMS
4.1. Kolekcijos turi būti sukurtos iš įvairių medžiagų (įvairūs audiniai, siūlai, taip pat ir netradicinės
medžiagos).
4.2. Privalumas – jei kolekcijose atsispindės lietuviško folkloro raštai, Lietuvos vaizdai bei akcentai
(aksesuarai) iš gintaro ir pan.
4.3. Kolekcijos pristatomos individualiai ir/arba komandose. Modelių skaičius komandoje neribojamas.

4.4. Kolekcijos pristatymo trukmė neviršija 5 minučių.
4.5. Dalyvių pasirodymo eilės tvarką nustato konkurso organizatoriai.
4.6. Dalyviai patys pristato kolekcijas ir iš anksto atsiunčia per
www.wetransfer.com kokybišką muzikinį įrašą (būtinai ne MP3
formatu). Privalumas – lietuviškos dainos.
V. VERTINIMO KRITERIJAI
5.1. Konkursui pateiktas kolekcijas vertina kompetentinga komisija,
kurios sudėtį nustato organizatoriai.
5.2. Vertinimo kriterijai kolekcijoms:
5.2.1. Sceninis įvaizdis ir estetinis vaizdas;
5.2.2. Kolekcijos stilistinis vientisumas ir spalvinis sprendimas;
5.2.3. Režisūrinis sprendimas, teatralizacija;
5.2.4. Kostiumų formos, idėjos originalumas;
5.2.5. Atlikimo technika, išgauta medžiagų faktūra.
VI. APDOVANOJIMAI
6.1. Konkurso dalyviams suteikiama:
6.1.1. Padėkos – visiems dalyviams;
6.1.2. Pagrindinio prizo (Grand prix) laimėtojo (-ų) vardas, diplomai;
6.1.2. Komisijos narių nominacijos, diplomai;
6.1.3. Pažyma vadovams apie mokinių paruošimą.
6.2. Neatsiradus vertų pretendentų, prizinė vieta gali būti neskiriama.
6.3. Jeigu konkurse demonstruojamos kolekcijos surenka vienodą komisijos balų skaičių, komisijos
pirmininkas turi teisę skirti papildomą balą pasirinktai kolekcijai.
VII. ORGANIZATORIAI
7.1. Konkursą organizuoja Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai. Atsakingas asmuo Laura
Sakalauskaitė, tel. 8 655 32506.
7.2. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso nuostatus.

________________________________

DIZAINERIŲ KONKURSO
,,EKO STILIUS 2018“
DALYVIO(-IŲ) PARAIŠKA

1. * Mokykla (mokymosi įstaiga)
2. * Amžius
3. * Kolekcijos pavadinimas, trumpa istorija
4. * Kolekcijos autoriaus (-ių) vardas, pavardė
5. * Kūrybinė dizainerio (-ių) biografija
6. * Dalyvių vardinis sąrašas
7. * Lydinčiо mokytojо vardas, pavardė
8. * Kontaktiniai telefonai, el. paštas
9. * Reikalingos techninės sąlygos (mikrofonai, apšvietimas ir pan.)
(* - būtina užpildyti)
Neprieštarauju, kad kolekcijos, esant reikalui, būtų filmuojamos ir įrašinėjamos.
Tėvai neprieštarauja, kad nepilnamečio asmens nuotraukos (jos dalis), vaizdo įrašai bus panaudoti konkurso viešinimui,
prezentacinei veiklai pagal LR galiojančius įstatymus bei norminius aktus.
Be parašo ir neatsakingai užpildytos paraiškos nebus priimamos, ir pretendentams nebus leidžiama dalyvauti konkurse.
Dėkojame už supratingumą.

Mokytojo vardas, pavardė

Parašas

