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VIRTUALI RESPUBLIKINĖ PARODA – KONKURSAS
,,VELYKINIS MARGUTIS KITAIP‘‘
1. KONKURSO TIKSLAS
1.1. Puoselėti tradicijas, ugdyti supratimą apie šventes, jų prasmę – teikti kūrybinį džiaugsmą, skatinti
jaunųjų menininkų saviraišką, išradingumą bei kūrybiškumą, atskleidžiant save įvairiomis meno
priemonėmis ir būdais.
2. DALYVIAI
2.1. Bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų auklėtiniai – dalyviai skirstomi į 3 kategorijas:
• I KATEGORIJA – 1-4 klasių mokiniai.
• II KATEGORIJA – 5-8 klasių mokiniai.
• III KATEGORIJA – 9-12 klasių mokiniai.
3. DARBŲ ATLIKIMO TECHNIKA
3.1. Virtualiai parodai, pateikiami pasirinktinai – kompiuterinės grafikos, piešinių ar karpinių darbai.
3.2. Viena ugdymo įstaiga gali pateikti ne daugiau kaip penkis (5) darbus.
3.3. Nuotraukoje turi matytis:
• AUTORIAUS VARDAS, PAVARDĖ;
• KATEGORIJA, AMŽIUS;
• MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ;
• UGDYMO ĮSTAIGA.
4. DARBŲ PATEIKIMAS
4.1. Kūrybinių darbų nuotraukas kartu su registracijos forma siųsti el. paštu: laimageleze@gmail.com
iki 2021 m. kovo 25 d. (ne mažesne kaip 2 MB rezoliucija).
4.2. Konkursiniai darbai, pateikti prasta rezoliucijos raiška ar nesilaikant nuostatuose nustatytos
tvarkos, vertinami nebus.
5. PARODOS-KONKURSO LAIKAS IR VIETA
5.1. Virtuali paroda-konkursas „Velykinis margutis kitaip“ vyks nuo 2021 m. balandžio 4 d. iki gegužės
4 d. Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų Facebook paskyroje ir www.vmlr.lt svetainėje.
5.2. Virtualiai bus eksponuojami tik komisijos atrinkti dalyvių darbai.

6. DARBŲ VERTINIMAS IR APTARIMAS
6.1. Virtualios parodos-konkurso dalyvių darbus vertins komisija, kuri išrinks konkurso laureatus.
6.2. Vertinimo kriterijai: originalumas, kruopštumas, darbų išbaigtumas, temos atskleidimas. Darbai
vertinami, atsižvelgiant į autoriaus amžių ir gebėjimus.
6.3. Konkurso laureatų nominacijos kiekvienoje kategorijoje:
• PAGRINDINIS PRIZAS
• I, II, III VIETOS
• NOMINACIJOS UŽ ORIGINALUMĄ
• NOMINACIJA – daugiausiai patiktukų Facebook platformoje surinkęs darbas.
6.4. Konkurso vertinimo komisijos sprendimas yra galutinis ir neginčijamas.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7.1. Virtualios parodos-konkurso organizatorius – Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai
(VMLR), Parodos g. 26, Kaunas LT-44221.
7.2. Konkurso koordinatorė – Laima Geležė, tel.: 837 42 27 75, +370 655 32505, el.paštas:
laimageleze@gmail.com.
7.3. Organizatorius pasilieka teisę parodos-konkurso metu keisti ar papildyti nuostatus, apie tai iš
anksto informuodamas dalyvius.
7.4. Virtualios parodos-konkurso dalyviai suteikia išimtines teises parodos-konkurso organizatoriui
neatlygintinai naudoti jų kūrinius parodos „Velykinis margutis kitaip‘‘ populiarinimo ir viešinimo
tikslais.

