RESPUBLIKINIO MOKSLEIVIŲ KONKURSO

„AŠ PIEŠIU VANDENĮ“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Respublikinį piešinių konkursą organizuoja Lietuvos vandens tiekėjų asociacija (LVTA) kartu su Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo centru. Konkurso tikslas – paskatinti moksleivius kūrybiškai pažvelgti į
aplinkosaugines problemas, suteikti galimybę išreikšti savo požiūrį į vandens saugą ir jo taršos prevenciją, ugdyti
vertybines nuostatas ir kūrybinius gebėjimus.
Konkurso uždaviniai:
– sukurti piešinį, kuris kūrybiškai atspindėtų vandensauginę tematiką;
– darbuose akcentuoti aplinkosaugos problemas, susijusias su vandens vartojimu, meninėmis priemonėmis
išsakyti savo nuomonę apie vandens tausojimo ir jo išsaugojimo svarbą.
Konkursas vykdomas dviem etapais:
– pirmas etapas vyks rajonuose. Rajoninius konkursus organizuoja vandens tiekimo įmonės kartu su
savivaldybių švietimo skyriais. Pirmųjų vietų laimėtojų darbai siunčiami šalies konkursui.
– antrasis etapas vyks Vilniuje. Šio etapo organizatoriai – LVTA ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centras. Darbai, nedalyvavę rajoniniame konkurse, nepriimami į konkurso antrąjį etapą.
Rajoninio konkurso I, II, III vietos laimėtojus (abiejose amžiaus grupėse) apdovanoja vietinės vandens
tiekimo įmonės. Laimėtojams skiriamos I, II, III vietos, laureato diplomai ir dovanos.
Rajoninių konkursų I vietų laimėtojus LVTA apdovanoja dalyvio diplomais.
II. KONKURSO SĄLYGOS
Konkurse dalyvauja dvi moksleivių amžiaus grupės:
– I grupė – moksleiviai iki 12 metų,
– II grupė – moksleiviai nuo 13 iki 18 metų.
Piešiniai gali būti atlikti įvairia technika.
Vienas autorius gali pateikti 1 – 3 piešinius (darbai negali būti kolektyviniai);
Piešiniai bus vertinami atsižvelgiant į darbo atitikimą konkurso reikalavimams, aktualumą, meniškumą,
idėjos originalumą.
Prie kiekvieno darbo privalo būti pateikti tokie duomenys apie autorių:
● vardas, pavardė,
● amžius, klasė,
● mokyklos pavadinimas,
● telefono numeris, elektroninio pašto adresas,
● konkursui pasiruošti padėjusio mokytojo vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
Piešiniai į įmonę „Dzūkijos vandenys“ (Pulko g. 75, Alytus, darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.00 val.) turi būti
pristatyti iki 2020 metų balandžio 10 dienos.
III. PATEIKTŲ DARBŲ VERTINIMAS
Pateiktiems darbams įvertinti bus sudaromos tokios komisijos:
– rajoninio konkurso - 5 narių komisija: 2 atstovai iš savivaldybės Švietimo skyriaus, 2 atstovai iš vandens
tiekimo įmonės, 1 profesionalus dailininkas;
– respublikinio konkurso - 5 narių komisija: 2 atstovai iš LVTA, 1 atstovas iš Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro, 1 atstovas iš Aplinkos ministerijos, 1 profesionalus dailininkas.
IV. AUTORIAUS TURTINIŲ TEISIŲ ĮSIGIJIMO TVARKA
Konkurso dalyvių darbai autoriams negrąžinami, jie gali būti eksponuojami parodose ar spausdinami
leidiniuose.
UAB „Dzūkijos vandenys“, būdama duomenų tvarkytoja ir valdytoja, asmenų ir objektų saugos tikslais, tvarko konkurso
dalyvių ir jų mokytojų asmens duomenis (vardas, pavardė, amžius, mokymo įstaigos pavadinimas, telefono numeris, el. pašto adresas).
Daugiau informacijos galima rasti įmonės Privatumo politikoje adresu www.vandenys.lt
Kilus klausimams, prašome skambinti UAB „Dzūkijos vandenys“ bendrojo skyriaus viršininkei
Rasai Lukšienei tel. 555 82 (darbo dienomis, nuo 7.30 val. iki 16.00 val.).
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