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KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS „SAULĖ, VĖJAS IR VANDUO – MANO DRAUGAI“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kūrybinių darbų konkurso „Saulė, vėjas ir vanduo – mano draugai“ (toliau – konkurso) nuostatai 

reglamentuoja konkurso tikslą, uždavinius, organizavimo tvarką. 

2. Konkursą organizuoja Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo edukacijos 

centras (toliau - Centras). 

3. Konkursas organizuojamas įgyvendinant Marijampolės savivaldybės finansuojamą projektą „Elektra iš 

gamtos“. 

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Konkurso tikslas – skatinti pažinti žaliąją energiją ir atskleisti žmonių ryšį su gamta. 

5. Konkurso uždaviniai: 

5.1. Skatinant atsakomybę prieš gamtą, Multicentro Facebook.com paskyroje organizuoti konkursą „Vėjas, 

saulė ir vanduo – mano draugai“, kuriame balsuojama už labiausiai patikusias fotografijas. 

5.2. Organizuoti fizinę kūrybinių darbų parodą Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Vaikų ir 

jaunimo edukacijos centro Ekspozicijų erdvėje. 

 

III. KONKURSO DALYVIAI 

6. Konkurse gali dalyvauti visi norintys – vaikai, jaunimas, suaugusieji. 

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

7. Informacija apie konkursą skelbiama Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos interneto 

svetainėje marvb.lt, Multicentro Facebook.com paskyroje. 

8. Konkurso trukmė 2021 m. birželio 16 d. – 2021 m. spalio 8 d. 

9. Darbai pateikiami iki 2021 m. rugpjūčio 27 d. 18:00 val. el. paštu multicentras@marvb.lt  arba atnešami 

į Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo edukacijos centrą (Vytauto g. 20, 

Marijampolė). 

10.  Konkurso nuostatus atitinkantys darbai dalyvauja virtualiame konkurse ir eksponuojami Marijampolės 

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo edukacijos centro Ekspozicijų erdvėje: 

10.1. 2021 m. rugsėjo 6 d. – 2021 m. rugsėjo 17 d.  dalyvauja konkurse Multicentro Facebook.com 

paskyroje, kur vyksta balsavimas už labiausiai patinkančias fotografijas. Konkurso nugalėtojai skelbiami 

2020 m. rugsėjo 21 d., jiems įteikiami organizatorių skirti prizai – knygos. 

10. 2. 2021 m. rugsėjo 6 d. – 2021 m. rugsėjo 24 d. eksponuojami Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios 

bibliotekos Vaikų ir jaunimo edukacijos centro Ekspozicijų erdvėje ir tampa edukacinės parodos dalyviais. 

10.3. Nuo 2021 m. rugsėjo 28 iki spalio 8 d. darbai grąžinami autoriams. 

11. Konkurso sąlygos: 
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11.1. Dalyvis pateikia 1-5 įvairaus pobūdžio darbų: fotografijų, piešinių, rankdarbių.  

11.2. Darbuose turi atsispindėti žaliosios energijos (vėjo, saulės, vandens) panaudojimas, gamtiniai 

ištekliai arba meilė gamtai. 

11.3. Darbai turi būti kokybiški ir tinkami eksponavimui. 

11.4. Siunčiant/atnešant darbus:  

11.4.1. būtina nurodyti jos autorių (pasirinktinai - vardą/pavardę/pseudonimą), amžių, kontaktą 

(pasirinktinai - telefono numerį/el. pašto adresą/soc. tinklų paskyrą),  

11.4.2. nebūtina pridėti, tačiau organizatoriams įdomu trumpas darbo apibūdinimas – ką norima parodyti, 

kodėl pasirinktas toks darbo atlikimas ir pan. 

12. Konkurso dalyvis įsipareigoja užtikrinti, kad pateikti darbai yra originalūs jo kūriniai, nepažeidžiantys kito 

asmens ar autoriaus teisių ir kitos intelektinės nuosavybės teisių, kad asmenys į darbus neturi jokių teisių ar 

teisių interesų. 

13. Konkurso dalyvis iki 14 metų užtikrina, jog turi tėvų/globėjų sutikimą dalyvauti konkurse. 

14. Organizatoriai pasilieka teisę atsiklausus autorių (žodžiu) neatlygintinai eksponuoti darbus parodose, 

spausdinti savo leidiniuose bei kitaip jas viešai publikuoti (nurodant autoriaus vardą pavardę). 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Informacija teikiama tel. 8 (343) 52684, el. paštu multicentras@marvb.lt, Multicentro Facebook.com 

asmenine žinute. 

16. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti konkurso nuostatus. 
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