VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSO
„ORAI IR VANDUO APLINK MUS“

NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS

1. Vaikų piešinių konkurso „Orai ir vanduo aplink mus“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau –
Nuostatai) apibrėžia Konkurso organizatorių, tikslus, uždavinius, dalyvius, sąlygas, Konkurso
laimėtojų nustatymo ir laimėtojų apdovanojimo tvarką.
2. Konkurso organizatorius – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau
– Tarnyba).
3. Konkurso koordinatoriai ir kontaktiniai asmenys:

3.1. Viktorija Čėglienė, tel. 8 648 06258, el.paštas Viktorija.Cegliene@meteo.lt
3.2. Gytis Valaika, tel. 8 648 06028, el.paštas Gytis.Valaika@meteo.lt
II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4. Konkursas organizuojamas minint Tarnybos veiklos šimtmetį. Dalyviai kviečiami plačiau
pasidomėti Tarnybos vykdomomis veiklomis, išreikšti savo mintis orų ir vandens temomis.
5. Konkurso tikslai:
5.1. pamatyti, koks yra vaikų ryšys su mus supančia aplinka;
5.2. suteikti galimybę laisvai pasirinktomis meninėmis priemonėmis atskleisti savo santykį ir
patirtį su orais ir vandeniu.
6. Uždaviniai:
6.1. supažindinti visuomenę su Tarnybos veiklos sritimis;
6.2. skatinti visuomenės narius (ir ypač – vaikus) domėtis juos supančia aplinka ir joje
vykstančiais procesais;
6.3. skatinti vaikų meninę saviraišką ir kūrybingumą.

III. KONKURSO SĄLYGOS
7. Konkurse gali dalyvauti vaikai nuo 3 iki 18 metų.
8. Konkurse dalyvauja individualūs darbai.
9. Vienas Konkurso dalyvis gali pateikti tik vieną darbą.
10. Darbas atliekamas ant horizontalaus (landscape) A4 formato popieriaus lapo laisvai pasirinkta
technika (pvz., akvarele, guašu, spalvotais pieštukais, kreidelėmis, mišria technika ir pan.).
11. Neleidžiama naudoti kompiuterinės technikos.
12. Konkurse dalyvauja iki 2021 m. birželio 30 d. 23:59 išsiųsti darbai.
13. Piešinius Konkursui galima pateikti dviem būdais:
13.1. atsiųsti

skenuotą

arba

fotografuotą

darbo

variantą

elektroniniu

paštu

konkursas@meteo.lt arba
13.2. piešinio originalą atsiųsti neregistruotu paštu arba pristatyti tiesiai į Tarnybą.
SIUNČIANT ELEKTRONINIU PAŠTU
Darbas

fotografuojamas

arba

SIUNČIANT PAŠTU ARBA PRISTATANT

skenuojamas. Piešinio originalas pristatomas į Tarnybą arba

Skenuojama kaip spalvota nuotrauka jpg formatu, siunčiamas neregistruotu paštu.
mažiausiai

300

dpi

raiška.

Jei

piešinys

fotografuojamas, darbą padėkite ant vienspalvio (balto,
juodo

arba

neutralios

spalvos)

pagrindo

ir

fotografuokite iš tokio atstumo, kad darbas kuo pilniau
užpildytų kadrą ir kraštuose neliktų daug laisvos vietos.
Fotografuoti geriausia dienos šviesoje debesuotą
dieną.

Piešinys

turi

būti

apšviestas

tolygiai.

Fotografuokite kuo didesne raiška, kad vaizdas būtų
geros kokybės.
Suskaitmenintam darbui suteikiamas pavadinimas, Pildoma dalyvio anketa (žr. Nuostatų priedą), kuri
kuriame

nurodomas

autoriaus

vardas,

pavardė, priklijuojama (prisegama) kitoje piešinio pusėje.

amžius, atstovaujama įstaiga (jeigu yra) ir piešinio
pavadinimas. Pavyzdžiui,
„VardasPavardė.AutoriausAmžiusMetais.MokyklosPav
adinimas.DarboPavadinimas.jpg“.
Darbai po vieną arba po kelis vienu metu (pavyzdžiui, Darbai (po vieną arba kelis, jei siunčiami kelių
klasės vaikų darbai) siunčiami elektroninio pašto dalyvių vienu metu) siunčiami (pristatomi adresu):
adresu

konkursas@meteo.lt,

nurodant

laiško Piešinių konkursui “Orai ir vanduo aplink mus”
pavadinimą „Piešinių konkursui“, o laiško žinutėje – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (331 kab.)
kontaktinį asmenį, atstovaujamą įstaigą (jeigu yra) ir Rudnios g. 6
kontaktinio asmens telefono numerį.
LT-09300 Vilnius
Jeigu siunčiami darbai visi kartu užima daugiau nei 20 Visus piešinių originalus Tarnyba skenuos arba
MB,

galima

naudotis

didelių

failų

persiuntimo fotografuos.

platformomis (pvz., https://wetransfer.com ir pan.)

14. Darbų gavimo patvirtinimas bus siunčiamas elektroniniu paštu.

IV. VERTINIMO KRITERIJAI

15. Konkursui pateikti darbai bus vertinami 3–5, 6–8, 9–11, 12–14 ir 15–18 metų amžiaus grupėse.
16. Konkurso sąlygų neatitinkantys darbai nebus vertinami.
17. Darbus vertins Tarnybos sudaryta 5 asmenų komisija (toliau - Vertinimo komisija).
18. Vertinimo komisija atsižvelgs į:
18.1. piešinio atitikimą temai;
18.2. kūrybingumą;
18.3. originalumą;
18.4. estetiškumą.
19. Kiekvienoje amžiaus grupėje Vertinimo komisija išrinks po 2 nugalėtojus.
20. Papildomus du nugalėtojus, bendrai visose amžiaus grupėse, rinks socialinio tinklo „Facebook“
naudotojai. Visi Konkursui pateikti darbai vienu metu bus įkelti į Meteo.lt paskyroje specialiai
sukurtą nuotraukų albumą ir per 21-ame punkte nurodytą laiką daugiausiai simpatijų sulaukę
darbai bus apdovanojami.
VI. VERTINIMO IR APDOVANOJIMO TVARKA
21. 2021 m. liepos 26 – rugpjūčio 2 d. vyksta balsavimas socialinio tinklo „Facebook“ Meteo.lt
paskyroje.

22. Vertinimo komisijos ir “Facebook” balsavimo rezultatai skelbiami 2021 m. rugpjūčio 3 d.
Tarnybos interneto svetainėje ir Tarnybos “Facebook” paskyroje. Konkursą koordinuojantys
asmenys atskirai informuoja Konkurso nugalėtojus el. paštu arba telefonu.

23. Nugalėtojų piešiniai įkeliami į Tarnybos interneto svetainę https://www.meteo.lt.
24. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti originaliais Tarnybos įsteigtais prizais ir padėkos raštais.

25. Konkurso nugalėtojų apdovanojimas vyks 2021 m. rugsėjo mėnesį Vilniuje arba prizai bus
išsiųsti paštu (priklausomai nuo aplinkybių, o tikslios detalės bus praneštos nugalėtojams
asmeniškai ir paskelbtos Tarnybos interneto svetainėje https://www.meteo.lt).
VIII. KITOS SĄLYGOS

26. Konkursui pateikta asmeninė informacija bus naudojama tik su Konkursu susijusiais tikslais.
Kilus klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo (asmens duomenų viešinimo, saugojimo trukmės
ir pan.), Konkurso dalyviai gali kreiptis į Tarnybos duomenų apsaugos pareigūną el.paštu
duomenu.apsauga@meteo.lt

arba

susipažinti

su

informacija

pateikta

http://www.meteo.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga.
27. Dalyvių darbai nebus grąžinami.

28. Tarnyba neatsako už bet kokias asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu konkurse.

adresu

29. Tarnyba neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus.
30. Tarnyba pasilieka teisę neatlygintinai ir be apribojimų naudoti Konkurso dalyvių darbus
(nurodant darbo autorių ir pavadinimą) įvairiuose Tarnybos leidiniuose, Tarnybos interneto
svetainėje, socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Instagram“ ir kitose viešose erdvėse.

31. Tarnyba pasilieka teisę keisti Konkurso taisykles, apie tai pranešant puslapyje
https://www.meteo.lt
32. Konkurso dalyviai, atsiųsdami savo piešinius, sutinka su šiuose Nuostatuose išdėstytomis
Konkurso taisyklėmis.
____________________________

Piešinių konkurso
“Orai ir vanduo aplink mus”
nuostatų priedas

Piešinių konkurso “Orai ir vanduo aplink mus”
DALYVIO ANKETA
DALYVIO

vardas, pavardė
amžius

PIEŠINIO PAVADINIMAS
Atstovaujančio vardas, pavardė
asmens
tel. nr.
(mokytojo arba
auklėtojo, arba
el. pašto adresas
tėvų, arba
globėjų)
Atstovaujamos įstaigos
pavadinimas (jeigu yra)

Anketa

pildoma

DIDŽIOSIOMIS

RAIDĖMIS

arba

atspausdinama,

iškerpama

(priklijuojama) kitoje piešinio pusėje).

Piešiniai su anketa siunčiami (pristatomi) iki 2021 m. birželio 30 dienos adresu:
Piešinių konkursui “Orai ir vanduo aplink mus”
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (331 kab.)
Rudnios g. 6
LT-09300 Vilnius

ir

prisegama

