SVEIKINIMO ATVIRUKŲ KONKURSO „VANDENS FANTAZIJA“ NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Sveikinimo atvirukų (kalėdinių ar naujamečių) konkurso „Vandens fantazija“ (toliau – konkursas) nuostatai
reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, konkurso organizavimą.
2. Dalyvauti konkurse gali visų miesto mokyklų moksleiviai ne vyresni nei 18 metų. Moksleivių darbui gali vadovauti
dailės, informatikos arba kitų dalykų mokytojai.
3. Konkurso organizatorius – UAB „Dzūkijos vandenys“, konkurso koordinatorė – Rasa Lukšienė, įmonės bendrojo
skyriaus viršininkė, tel. 8 612 43365, el. paštas – rluksiene@vandenys.lt
4. Konkurso tikslai ir uždaviniai: ugdyti kūrybiškumą ir meninę saviraišką; skatinti ir plėtoti informacinių
technologijų pažinimą; skatinti įvairiapusį žinių siekimą; kelti dalyvių savivertę juos apdovanojant.
II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
5. Skiriamos trys konkurso dalyvių amžiaus grupės: 1–4, 5–8 ir 9–12 klasių moksleiviai. Kiekvienoje amžiaus
grupėje bus renkama po tris nugalėtojus (1, 2 ir 3 vietos).
6. Moksleiviai turi sukurti sveikinimo atvirukus (kalėdinius ar naujamečius) tema „Vandens fantazija“,
laikydamiesi žemiau nurodytų reikalavimų pagal amžiaus grupes:
Reikalavimai 1–8 klasių moksleiviams:
– nupiešti ar bet kokia technika pagaminti sveikinimo atviruką, kurio dydis 105 x 210 mm (perlenktas 210 x 210
mm lapas);
– nurodyti savo vardą, pavardę, klasę, mokyklos pavadinimą, mokytojo vardą, pavardę, telefono numerį;
– iki balandžio 12 d. darbus pateikti į įmonę „Dzūkijos vandenys“, adresu Pulko g. 75, Alytus.
Reikalavimai 9–12 klasių moksleiviams:
– kompiuterinėmis grafikos programomis, JPG ar PNG formatu sukurti iki 5 MB dydžio sveikinimo atviruką –
statinį vientisą nesikeičiantį paveiksliuką;
– nurodyti savo vardą, pavardę, klasę, mokyklos pavadinimą, mokytojo vardą, pavardę, telefono numerį;
– iki balandžio 12 d. atviruką atsiųsti el. paštu rluksiene@vandenys.lt, arba atspausdinti (dydis 105 x 210 mm) ir
pateikti į įmonę „Dzūkijos vandenys“, adresu Pulko g. 75, Alytus.
Dėmesio! Atsiuntus darbus el. paštu, gausite įmonės patvirtinimą apie darbų gavimą. Įsitikinkite, kad tokį
patvirtinimą gavote, jeigu ne – siųskite iš naujo arba susisiekite su organizatoriais.
Bendrieji reikalavimai:
– darbus pateikti iki balandžio 12 d.
– atvirukai turi atspindėti vandens temą (pageidautina – geriamojo vandens)!
– vertinimo kriterijai: kūrybiškumas, originalumas, techninis sprendimas;
– atviruke gali būti lietuviškais rašmenimis užrašytas sveikinimo tekstas;
– atvirukas turi būti originalus (plagiato atveju atsakomybė už autorių teisių pažeidimus tenka konkurso dalyviui);
– vienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip tris darbus;
– darbai negali būti kolektyviniai (turi būti vieno autoriaus).
III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
7. Konkurso organizatorius tvarko konkurso dalyvių ir jų mokytojų asmens duomenis. Asmens duomenų tvarkymo
tikslai bei kita informacija apie konkurso organizatoriaus vykdomą asmens duomenų tvarkymą pateikiama Privatumo
politikoje, kuri skelbiama įmonės interneto puslapyje www.vandenys.lt.
8. Numatoma skelbti tik šiuos konkurso dalyvių duomenis: darbo autoriaus vardas, pavardė, amžius ir mokykla. Taip
pat šiuos moksleiviams konkursui pasiruošti padėjusių pedagogų duomenis: vardas, pavardė, mokykla, telefono numeris.
Prieigą prie visų kitų asmens duomenų, kuriuos nurodo konkurso dalyvis, turi tik konkursą organizuojantis asmuo
(bendrojo skyriaus viršininkė Rasa Lukšienė), kuriam ta prieiga yra būtina administruojant konkursą.
IV. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS IR PRIZAI
9. Darbams įvertinti bus sudaroma komisija iš 5 narių: 2 atstovai iš Alytaus miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus, 2 atstovai iš vandens tiekimo įmonės ir 1 profesionalus dailininkas.
10. Nugalėtojams bus įteikti konkurso organizatoriaus įsteigti prizai, diplomai.
11. Visi konkurso dalyviai ir jų mokytojai gaus padėkas už dalyvavimą konkurse.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Visa informacija, susijusi su konkursu „Vandens fantazija“, skelbiama konkurso svetainėje www.vandenys.lt
13. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus publikuoti ir reprodukuoti savo nuožiūra.
14. Konkurso dalyvių darbai autoriams negrąžinami, jie tampa UAB „Dzūkijos vandenys“ nuosavybe.
Raginame būti aktyviais ir laukiame Jūsų kūrybos!!!

