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VAIKŲ IR JAUNIMO PIEŠINIŲ KONKURSO
„PIEŠIU TAUTINĮ KOSTIUMĄ“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Piešinių konkurso „Piešiu tautinį kostiumą“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso
„Piešiu tautinį kostiumą“ (toliau vadinama – Konkursas) organizavimą, vykdymą, vertinimą ir
apdovanojimą.
2. Konkurso tikslai:
2.1. Skatinti jaunąją kartą domėtis savo krašto tradicine kultūra – atskleisti Lietuvos etnografinių
regionų tautinių kostiumų savitumą;
2.2. Populiarinti tautinį kostiumą bei paminėti Tautinio kostiumo metus;
2.3. Skatinti vaikų kūrybinius gebėjimus;
2.4. Lavinti vaikų meninius įgūdžius.
3. Konkurso organizatorius – Vilniaus etninės kultūros centras.
4. Informacija apie Konkursą skelbiama interneto tinklalapyje www.etno.lt
II. KONKURSO DALYVIAI
5. Konkurse gali dalyvauti mokyklinio amžiaus vaikai ir jaunimas nuo 7 iki 18 metų amžiaus iš
Vilniaus apskrityje esančių ugdymo įstaigų.
6. Dalyviai skirstomi į 3 amžiaus grupes:
I grupė – 7-10 metų;
II grupė – 11-14 metų;
III grupė – 15-18 metų.

III.

KONKURSINIAI DARBAI IR JŲ PATEIKIMO SĄLYGOS

7. Konkursinių darbų tematika – lietuvių tautinis kostiumas.
8. Konkursiniai darbai pateikiami ant A3 formato lapo (297x420 mm). Darbo atlikimo priemones
Konkurso dalyvis pasirenka savarankiškai. Atliekant darbus nenaudoti kitų atlikimo technikų (pvz.
aplikacijų, koliažų), kompiuterinės technikos ar fotografijų.

9. Darbą kuria vienas autorius, kolektyviniai darbai nepriimami. Kiekvienas dalyvis gali pateikti ne
daugiau kaip vieną darbą. Iš vienos įstaigos priimami ne daugiau kaip 3 piešiniai vienai amžiaus
grupei. (Teikiant visoms 3 amžiaus grupėms, maksimalus piešinių skaičius – 9).
10. Prie kūrybinio darbo (kitoje darbo pusėje) turi būti priklijuota dalyvio anketa (nuostatų priedas).
Dalyvio anketa pildoma kompiuteriu, nurodant:
10.1. piešinio autoriaus vardą, pavardę (vardininko linksnyje), amžių;
10.2. regioną (-us) kurio tautinis kostiumas (-ai) vaizduojamas;
10.3. ugdymo įstaigos pavadinimą, miestą;
10.4. mokytojo/tėvų ar globėjų vardą, pavardę, el. paštą, telefono numerį.
11. Pateikdami piešinius Konkursui dalyviai suteikia organizatoriams teisę Konkursui atsiųstus darbus
neatlygintinai naudoti savo nuožiūra informaciniais ar edukaciniais tikslais. Darbai negrąžinami.
IV. LAIKAS IR VIETA
12. Konkursas vykdomas nuo 2017 m. kovo 22 d. iki 2017 m. balandžio 28 d.;
13. Vėliausia data išsiųsti darbus – balandžio 28 d. Darbai, kuriuos siunčiant ant voko pašto spaudu
bus nurodyta vėlesnė data, Konkurse dalyvauti negalės.
14. Darbai siunčiami paštu Vilniaus etninės kultūros centrui, Pamėnkalnio g. 34, LT-01114, Vilnius.
Ant voko užrašyti: Konkursui „Piešiu tautinį kostiumą“;
15. Darbus, iš anksto susitarus, taip pat galima atnešti tiesiogiai į Vilniaus etninės kultūros centrą,
adresu Pamėnkalnio g. 34, Vilnius.
V. DARBŲ VERTINIMAS
16. Darbus vertina organizatorių sudaryta vertinimo komisija. Vertinant atsižvelgiama į idėjos
originalumą, piešinio kompoziciją ir meninę raišką. Piešiniai turi atitikti konkretaus pasirinkto
regiono tautinius drabužius, būti išbaigti, estetiški. Piešinyje galima vaizduoti ir kelių etnografinių
regionų tautinius drabužius.
17. Iš kiekvienos amžiaus grupės vertinimo komisija atrinks I – III vietų laimėtojus.
18. Dalis atrinktų darbų bus publikuojama Tarptautinio folkloro festivalio „Skamba skamba
kankliai“ Facebook paskyroje. Papildomi laimėtojai bus atrenkami, atsižvelgiant į socialinio tinklo
Facebook vartotojų simpatijas: po 3 laimėtojus iš kiekvienos amžiaus grupės.
19. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas ir prizus.
20. Konkurso sąlygų neatitinkantys darbai, netiksliai metrikuoti arba pateikti pasibaigus terminui yra
nevertinami.
21. Pedagogams, ruošusiems vaikus konkursui, nurodytu el. paštu bus išsiunčiamos elektroninės
padėkos.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Konkurso nugalėtojai bus skelbiami gegužės 19 d. interneto tinklalapyje www.etno.lt. Nugalėtojai
bei parodai atrinktų darbų autoriai bus informuojami anketoje nurodytu el. paštu.
23. Komisijos atrinktų darbų paroda ir nugalėtojų apdovanojimas vyks Vaikų ir jaunimo folkloro
šventėje „Saulytė“ (Tarptautinio folkloro festivalio „Skamba skamba kankliai“ metu) gegužės 27 d.
Lietuvos teatro, muzikos ir kino kieme (Vilniaus g. 41, Vilnius). Tikslus renginio laikas bus
tikslinamas.
24. Daugiau informacijos teikia vyr. koordinatorės Sandra Bakanovaitė ir Justė Šalengienė el. paštu:
sandra@etno.lt ar juste@etno.lt, arba telefonu (85) 2791287.
______________

Priedas

LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO PIEŠINIŲ KONKURSO „PIEŠIU TAUTINĮ KOSTIUMĄ“

DALYVIO ANKETA

Dalyvio vardas, pavardė
Dalyvio amžius
Regionas (-ai), kurio tautinis kostiumas (-ai)
vaizduojamas (-i) piešinyje
Ugdymo įstaiga, miestas
Mokytojo/tėvų ar globėjo vardas, pavardė
Telefonas, el. paštas
Piešiant naudotos priemonės
Vertinimo komisijos pastabos

