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KONKURSO „MANO KALĖDINIS LANGAS 2020“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Konkurso „Mano kalėdinis langas 2020“ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja 

konkurso tematiką, tikslus, dalyvius, organizavimo, balsavimo, vertinimo ir apdovanojimo 

tvarką. 

2. Konkursą organizuoja Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TEMATIKA IR TIKSLAI 

 

3. Konkurso tematika – kalėdinė lango puošyba. 

4. Konkursas skirtas kurti šventinę nuotaiką ir skatinti bendruomeniškumą. 

5. Konkurso tikslai: 

5.1.skatinti švenčių kultūros puoselėjimą bei kurti ypatingą šventinę nuotaiką; 

5.2.puoselėti meninę raišką, kūrybiškumą ir suteikti galimybę išreikšti savo idėjas laisvai 

pasirinktomis priemonėmis;  

5.3.aktyvinti Bitės SMC bendruomenės narių įsitraukimą į bendruomeninę veiklą, 

bendradarbiavimą, siekiant tų pačių tikslų. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIAI 

 

6. Konkurse kviečiami dalyvauti visi Bitės SMC bendruomenės nariai.  

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

7. Konkurse dalyvaus iki 2020 m. gruodžio 28 d. (imtinai) savo sukurto kalėdinio lango 

nuotraukas atsiuntę dalyviai.  

8. Dalyviai el. paštu marija.jatkevic@gpbite.eu turės atsiųsti kokybišką (1-2 Mb dydžio) savo 

dekoruoto lango nuotrauką JPG arba PNG formatu. Siunčiant nurodyti vardą, pavardę bei 

telefono numerį. 

9. Konkurse dalyvaujančias nuotraukas nuo 2020 m. gruodžio 28 d. iki 2021 m. sausio 4 d. 

(imtinai) vertins Bitės SMC direktorės įsakymu sudaryta mokytojų komisija (toliau – 

komisija) ir elektroniniu būdu – Bitės SMC feisbuko paskyros lankytojai. 

10. Konkurso nugalėtojus nustatys komisija. Prizais apdovanojamos bus: 

      10.1. trys daugiausiai komisijos balų surinkusios langų nuotraukos; 

      10.2. trys daugiausiai internetinio balsavimo balsų surinkusios nuotraukos. 

11. Konkurso rezultatai bus skelbiami 2021 m. sausio 5 d. Bitės SMC svetainėje www.gpbite.eu 

bei feisbuko paskyroje. 

12. Su nugalėtojais bus susisiekta asmeniškai. 

mailto:marija.jatkevic@gpbite.eu
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V SKYRIUS 

REIKALAVIMAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 

 

13. Konkurse dalyvaujantis langas turėtų: 

13.1. kurti kalėdinę nuotaiką; 

13.2. būti kūrybiškai, originaliai ir estetiškai sukurtas; 

13.3. lango nuotrauka turi būti originali, nenuplagijuota. 

14. Vertinant langų nuotraukas bus vadovaujamasi šiais kriterijais: 

14.1. konkurso temos atitikimas; 

14.2. patrauklumas; 

14.3. originalumas ir kūrybiškumas; 

14.4. atlikimo technikos savitumas. 

 

VI SKYRIUS 

KONKURSO NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 

15. Prizais apdovanojamos bus trys daugiausiai komisijos balų surinkusios langų nuotraukos ir 

trys daugiausiai internetinio balsavimo balsų surinkusios langų nuotraukos. 

16. Visiems konkurse dalyvavusių nuotraukų savininkams bus išsiųsti padėkos raštai. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti ir papildyti konkurso sąlygas, konkurso dalyvių 

ir nugalėtojų darbus publikuoti viešai. 

18. Dalyvavimas konkurse reiškia konkurso dalyvių sutikimą su visomis šio konkurso sąlygomis. 

 

Konkursą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Marija Jatkevič, el.p. 

marija.jatkevic@gpbite.eu 
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