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Kasmečio tarptautinio vaikų piešinių konkurso „Tvirta
šeima – akmuo Tėvynės pamate“ taisyklės
Esame VšĮ „PoliPRO“. Pagrindinė mūsų veikla – pagalba
ieškant dingusių be žinios asmenų. Mūsų tikslas – operatyviai
informuoti visuomenę apie dingusį asmenį ir padėti kuo
greičiau jį surasti.
2015 m. rugsėjo 10–gruodžio 20 d. rengiame kasmetį
tarptautinį vaikų piešinių konkursą
„Tvirta šeima – akmuo Tėvynės pamate“.
1.KONKURSO TIKSLAI
Konkurso tikslas ir konkursui pateiktas darbas turi atspindėti
mintį, kad žmonės nepaliktų artimųjų ir savo šalies Lietuvos,
visada palaikytų ryšį su šeimos nariais ir tėvyne Lietuva, nes
dingus artimajam surasti jį gali būti labai sunku.
2.KONKURSO DALYVIAI
Konkurse gali dalyvauti vaikai nuo 5 iki 16 metų.
Konkurso dalyviai skirstomi į 3 grupes:
1. 1 grupė – vaikai nuo 5 iki 7 metų;
2. 2 grupė – vaikai nuo 8 iki 12 metų;
3. 3 grupė – vaikai nuo 13 iki 16 metų.
3.DARBŲ ATLIKIMO TECHNIKA
1. Darbas gali būti atliktas tik ant popieriaus ar kartono,
formatas – A4.
2. Darbų atlikimo technika: flomasteriai, spalvoti
pieštukai, dažai ( guašas, tempera, akvarelė ir kt.)
3. Darbe turi atsispindėti pagrindinė konkurso mintis.
4.DARBŲ PATEIKIMAS
1. Formatas: TIK A4 formato lapas;
2. Darbas turi būti išsiųstas A4 formato voke, kad
kūrinys nebūtų sulankstytas;
3. Konkursui autorius gali pateikti tik vieną darbą;
4. Prie kiekvieno darbo ( kitoje puseje ) turi būti
nurodytas autoriaus vardas, pavardė, amžius, el.paštas ir kūrinio pavadinimas LR
valstybine ir gimtąja autoriaus kalba;
5. Kūrinių prašome nelaminuoti;
6. Svarbu: darbai bus priimami TIK pagal išvardintus kriterijus.
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5.VERTINIMO KRITERIJAI
Darbų vertinimas bus vykdomas pagal komisijos nustatytus vertinimo kriterijus:
1. atitikimas konkurso temai;
2. emocinė-estetinė išraiška;
3. atlikmo technika.
6.KONKURSO EIGA IR TVARKA
1. Konkurso pradžia 2015 m. rugsėjo 10 d. Informacija apie konkursą platinama visoje Lietuvoje iki
2015 11 30 , o darbai bus priimami iki 2015 m. gruodžio 20 d.
2. Darbų atranka vyks 2016 01 18 - 25 d.
3. Nugalėtojai bus paskelbti 2016 02 16 d. interneto svetainėje www.polipro.lt .
4. Atsižvelgdamas į VšĮ „PoliPRO“ tikslus, kiekvienas konkurso dalyvis kartu su darbu būtinai turi
atsiųsti galiojantį el. pašto adresą (suaugusių giminaičių), kuriuo ateityje bus siunčiama įmonės
veiklos informacija. Gavus kartu su darbu el. pašto adresą laikoma, kad el. pašto adreso turėtojas
sutinka gauti VšĮ „PoliPRO“ veiklos informacinius pranešimus.
5. Konkursui darbai turi būti siunčiami pašto adresu:
VšĮ „PoliPRO“, Jogailos g. 83, Maišiagala LT-14243, Vilniaus rajonas, Lietuva
7.AUTORIŲ TEISĖS, DARBŲ PANAUDOJIMAS IR SAUGOJIMAS
Kiekvienas dalyvis, atsiųsdamas darbą konkursui, sutinka, kad jo kūrinys gali būti panaudotas VšI
„PoliPRO“ tikslams ir jokių autorinių teisių bei pretenzijų VšĮ „PoliPRO“ neturės.
Atsiųsti darbai autoriams nebus grąžinami.
8.VERTINIMO KOMISIJA
Tarptautinę vertinimo komisiją sudarys 7 nariai (pirmininkas ir kiti šeši nariai).
9.APDOVANOJIMAI
Kiekvienai dalyvių grupei skiriami daiktiniai prizai už 1, 2 ir 3 vietas ( knygos apie meną ir
piešimo technikas atsižvelgiant į amžiaus grupę).









10.ORGANIZATORIAI IR RĖMĖJAI
„Penkių kontinentų“ grupė
U.S. Embassy Vilnius ( JAV Ambasada Vilniuje )
UAB „AD grupė“, Industrial Design Solutio
Word Consulting Ltd
UAB „TRINAPOLIS“
UAB „Mediafon“
VšĮ „PoliPRO“
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