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KLAIPĖDOS LOPŠELIS – DARŽELIS ,,TRAUKINUKAS“
KLAIPĖDOS PRANO DOMŠAIČIO GALERIJA
RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ
RESPUBLIKINIS KONKURSAS
,,MANO PUODELIS ANGELUI SARGUI“ NUOSTATAI

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Konkurso „Mano puodelis Angelui Sargui“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau –
Nuostatai) reglamentuoja konkurso tikslą, sąlygas, dalyvius, organizavimo, vertinimo ir
apdovanojimo tvarką.
2. Konkurso nuostatai skelbiami lopšelio-darželio „Traukinukas“ tinklalapyje
http://darzelistraukinukas.lt/.
3. Konkursą organizuoja Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Traukinukas“, partneris Klaipėdos
P. Domšaičio galerija.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
4. Konkurso tikslas – įtraukti vaikus į aktyvią kūrybinę veiklą, panaudojant antrines
žaliavas, skatinant ekologinį sąmoningumą.
5. Uždaviniai:
5.1. Ugdyti vaikų saviraišką ir originalumą.
5.2. Atkreipti vaikų dėmesį į ekologiją, skatinti vaikų atsakingą požiūrį į gamtą.
5.3. Puoselėti vaikų dvasingumą.
III. KONKURSO DALYVIAI
6. Konkurse kviečiami dalyvauti 3 – 7 metų vaikai, lankantys ikimokyklines įstaigas.
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
7. Konkursas vyks 2016 m. lapkričio 14 d. – 2017 m. sausio 17 d.

8. Darbai gali būti atliekami ant A4 formato arba apimtinio formato. Apimtiniams
darbeliams formatas neribojamas. Prie kiekvieno apimtinio darbelio turi būti pridėta
dalyvio anketa, o darbeliams ant A4 formato – anketa priklijuota antroje darbelio pusėje.
Anketoje nurodomi šie duomenys: vaiko vardas, pavardė, amžius, darželis, miestas,
pedagogo vardas ir pavardė, kontaktinis telefonas, el. paštas.
9. Darbai gali būti atlikti iš įvairių antrinių žaliavų.
10. Netinka deformuoti darbeliai (sutepti, sulamdyti, perlenkti pusiau, plagijuoti,
neatitinkantys temos).
11. Kūrybiniai darbai pristatomi į lopšelį-darželį „Traukinukas“ adresu: S. Daukanto g. 39,
Klaipėda LT 92229; tel. (8 46) 410 601.
12. Dalyvių darbų nuotraukos bus talpinamos lopšelio-darželio „Traukinukas“ Facebook
paskyroje
https://www.facebook.com/Klaipėdos-lopšelis-darželis-Traukinukas-475428459332386/.
13. Konkurso dalyvis gali atsiųsti kelis darbus.
14. Elektroninis Facebook balsavimas, spaudžiant po darbo nuotrauka „Patinka“, vyks nuo
2016 m. gruodžio 21 d. iki 2017 m. sausio 10 d. Darbai, surinkę daugiausią „Patinka“,
bus skelbiami kaip Facebook simpatijų nugalėtojai.
V. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS
15. Konkursinius darbus vertins lopšelio-darželio „Traukinukas“ kūrybinė grupė,
P. Domšaičio meno galerijos atstovai ir Facebook vartotojai.
16. Komisijos atrinkti darbai bus eksponuojami P. Domšaičio meno galerijoje nuo 2017 m.
sausio 12 d. iki 2017 m. vasario 12 d.
17. Baigiamasis renginys bei apdovanojimai vyks P. Domšaičio galerijoje 2017 m. sausio
17 d. 10.30 val.
18. Konkurso rezultatai ir prizininkai bus skelbiami 2017 m. sausio 17 d. lopšelio-darželio
„Traukinukas“ tinklalapyje http://darzelistraukinukas.lt/.
19. Pirmųjų trijų vietų laimėtojai bus apdovanoti diplomais ir prizais.
20. Parodos dalyviams ir pedagogams bus įteiktos arba el. paštu išsiųstos padėkos.
21. Konkurso vertinimo kriterijai: ekologiškumas, temos išplėtojimas, darbų kūrybiškumas,
originalumas, dvasingumas.
VI. BAIGIAMOS NUOSTATOS
22. Dalyvaudamas konkurse darbo autorius sutinka, kad jo kūrinys būtų panaudotas konkurso
organizatorių nuožiūra be papildomo autoriaus sutikimo, nurodant jo vardą ir pavardę.
23. Konkurso dalyvių darbai autoriams negrąžinami.

