KONKURSO „IŠSKLEISK KŪRYBIŠKUMO SPARNUS“ NUOSTATAI
1. KONKURSO TIKSLAS
1.1. Konkurso tikslas – kartu su klase sugalvokite, kaip galite interpretuoti dainą „Tau visas dangus“,
sukurtą filmui „Drugelio širdis“. Tai gali būti vokalinis, instrumentinis, muzikinis, teatrinis pasirodymas,
šokis, performansas, piešinys ar bet koks kitas kūrybinis pasirodymas, nufotografuotas, nufilmuotas ar
kaip nors kitaip užfiksuotas.
Tai turi būti komandinis darbas, atskleidžiantis klasės vienybę, draugiškumą, kūrybiškumą ir pasisakantis
prieš patyčias.
1.2. Konkurso idėja – kūrybiniais darbais atskleisti, kas padeda susilaikyti nuo
žeminančio elgesio, patyčių, kartais kylančio impulso įskaudinti kitą žmogų. Taip pat parodyti klasės
vieningumą, mokėjimą ir norą dirbti kartu, analizuoti ir kūrybiškai spręsti užduotis.
1.3. Nugalėtojų laukia klasės seansas –visa klasė vyksta žiūrėti filmo „Drugelio širdis“ į artimiausią kino
teatrą (maksimalus vykstančiųjų asmenų skaičius, įskaitant lydinčiuosius asmenis – 40).
2. KONKURSO DALYVIAI
2.1. Konkurse kviečiami dalyvauti 1-5 klasių mokiniai
2.2. Konkurso dalyviais turi būti mokiniai, o pedagogai, ugdymo įstaigos darbuotojai gali tik padėti,
patarti.
3. DALYVAVIMO SĄLYGOS
3.1. Kūrybiniai darbai turi būti kuriami kartu su klase. traukiant kuo daugiau klasės mokinių.
3.2. Klasės auklėtojas (atsakingas asmuo) iki Kūrybinio darbo pateikimo konkursui pasirūpina tėvų
sutikimais, leidžiančiais dalyvauti klasei šiame konkurse (pagal Konkurso taisyklių priedą Nr. 1).
3.3. Kiekvienas dalyvis (klasė) konkursui gali pateikti ne daugiau kaip vieną dainos interpretaciją.
Dalyvis konkursui gali pateikti kūrybinį pasirodymą, nufotografuotą, nufilmuotą ar kaip nors kitaip
užfiksuotą.
Moksleiviai, norintys dalyvauti konkurse, iki 2022 m. balandžio 15 d. (penktadienis) 23.59 val. turi
pateikti:
3.3.1. Savo kūrybinį darbą;
3.3.2. Pasirodymą ar meninį projektą, užfiksuoti ir patalpinti viešojoje erdvėje (socialinėje mokyklos
medijoje, tinklapiuose), o nuorodą atsiųsti drugeliosirdis@gmail.com

Formoje būtina nurodyti: mokyklos pavadinimą ir klasę, kuri dalyvauja konkurse, miestą, el. pašto adresą
ir telefono numerį, kuriais būtų galima susisiekti.
3.4. Dalyvaudami konkurse, dalyviai sutinka, kad jų kūrybinis darbas būtų viešinamas „Vaikų linijos“ ir
kampanijos „BE PATYČIŲ“ interneto svetainėse www.vaikulinija.lt ir www.bepatyciu.lt ir Facebook
paskyrose https://www.facebook.com/bepatyciu ir https://www.facebook.com/vaikulinija bei filmo
„Drugelio širdis“ Facebook paskyroje https://www.facebook.com/Drugeliosirdis
3.5. Dalyvaudami konkurse, dalyviai patvirtina, kad pateikti darbai yra sukurti savarankiškai ir yra
originalūs, kad nėra nukopijuoti bei atitinka kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus
reikalavimus viešai informacijai. Esant nurodyto patvirtinimo pažeidimui, tokie darbai nedelsiant
pašalinami iš konkurso.
4. REIKALAVIMAI KŪRYBINIAMS DARBAMS:
4. 1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
4.1.1. Video ar kiti realizavimo formatai į svetainę ar soc. tinklus įkeliami aukštos raiškos ir garso failu.
4.1.2. Spalvos nėra ribojamos
4.2. REIKALAVIMAI MENINIO PROJEKTO KALBAI
4.2.1. Kalba turi būti aiški, suprantama.
4.2.2. Projekte negali būti necenzūrinių žodžių ar simbolių.

5. KŪRYBINIŲ DARBŲ VERTINIMAS
5.1. Meniniai projektai bus vertinami kaip visuma.
5.2. Vertinant bus atsižvelgiama į tokius kriterijus:
• darbų atitikimas konkurso temai,
• idėjos originalumas,
• meninis atlikimas,
• darbų atitikimas aukščiau pažymėtiems reikalavimams.
5.3. Vertinimas vykdomas taip:
5.3.1. Ekspertų komisija, kurią sudaro filmo kūrybinė grupė, įvertina visus atsiųstus kūrybinius darbus, iš
jų atrenka labiausiai konkurso kriterijus atitinkančius darbus.
5.3.2. Kampanijos BE PATYČIŲ internetiniame puslapyje bepatyciu.lt ir Facebook paskyroje bei filmo
„Drugelio širdis“ Facebook paskyroje publikuojami atrinkti darbai ne anksčiau nei Balandžio 18 dieną.

Paskyrų lankytojai gali balsuoti už labiausiai jiems patikusią dainos interpretaciją. Nugalėtojai
paskelbiami Balandžio 22 dieną.
6. KŪRYBINIŲ DARBŲ APDOVANOJIMAI
6.1. Konkurso laimėtojai gaus pagrindinį konkurso prizą – klasės seansą: visa klasė vyks žiūrėti filmo
„Drugelio širdis“ į artimiausią kino teatrą (maksimalus vykstančiųjų asmenų skaičius, įskaitant
lydinčiuosius asmenis – 40). Seanso data, laikas, kitos detalės, bus derinamos su laimėtojais.
7. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
7.1. Mokiniai, dalyvaudami konkurse, o tėvai – pateikdami sutikimą dėl konkurso nugalėtojo
kūrinio naudojimo, išreiškia savo sutikimą, kad jų asmens duomenys (vaiko: vardas, pavardė,
mokykla ir klasė, miestas, el. pašto adresas ir telefono numeris; nugalėtojo tėvų: vardas, pavardė)
būtų tvarkomi viešosios įstaigos „Fralita Films“ (įmonės kodas: 302445557, adresas: S. Konarskio g. 49,
LT-03123 Vilnius), veikiančios kaip duomenų valdytojas, konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ir
naudojami taisyklėse nurodytu būdu. Aukščiau nurodyti asmens duomenys gali būti perduoti
paslaugų teikėjams, pradedantiems vykdyti konkursą.
7.2. Konkurse dalyvaujančių asmenų duomenys bus tvarkomi 1 metus po konkurso pabaigos, o
laimėtojų 4 metus po konkurso pabaigos.
7.3. Asmenys, kurių duomenys tvarkomi, turi teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų
susipažinti su asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą,
arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą; teisę
bet kuriuo metu atšaukti sutikimą; teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (www.vdai.lrv.lt).
Jei prašomų duomenų nepateiksite, negalėsime užtikrinti galimybės dalyvauti konkurse. Teises
galima įgyvendinti pateikiant prašymą aukščiau nurodytais kontaktais.
8. KONKURSO ORGANIZATORIAI
8.1 Konkursą „Išskleisk kūrybiškumo sparnus“ organizuoja VŠĮ „Fralita Films“, prodiuserinė ir gamybinė
filmo „Drugelio širdis“ organizacija. Konkurso partneriai – VšĮ „Vaikų linija“.

Priedas Nr.1
TĖVŲ / GLOBĖJŲ SUTIKIMAS DĖL NEPILNAMEČIO VAIKO DALYVAVIMO KONKURSE

Data: ________________________________________________ , miestas
_______________________________________

Aš,
__________________________________________________________________________________
(tėvo / globėjo vardas ir pavardė)
sutinku, kad mano nepilnametis vaikas
_____________________________________________________________________________________
_ (vaiko(-ų) vardas ir pavardė)
Mokykla ir klasė:
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________

dalyvautų konkurso „Išskleisk Kūrybiškumo sparnus“ veiklose, t.y. sutinku ir leidžiu:
-

Kartu su bendraklasiais sukūrus ir nufilmavus konkurso sąlygas atitinkantį komandinį pasirodymą,
pasirodymo įrašas, nuotraukos ar kitokia medžiaga, fiksuojantys mano nepilnamečio vaiko atvaizdą,
būtų patalpinti ir padaryti viešai prieinamais kompiuterių tinkuose Internete;

-

Konkursui skirtas kūrybinis darbas būtų viešinamas „Vaikų linijos“ ir kampanijos „BE PATYČIŲ“
interneto

svetainėse

www.vaikulinija.lt

ir

www.bepatyciu.lt

ir

Facebook

paskyrose

https://www.facebook.com/bepatyciu ir https://www.facebook.com/vaikulinija bei filmo „Drugelio

širdis“ Facebook paskyroje https://www.facebook.com/Drugeliosirdis, taip pat kitose medijose, pagal
poreikį, įskaitant Konkursą laiminčių darbų viešinimą.
-

Konkurso laimėjimo atveju, kartu su atsakingo pedagogo ar kito suaugusiojo priežiūra – vaikui vykti į
kino teatrą filmo „Drugelio širdis“ peržiūrai;

Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo:
Sutinku, kad Konkurso organizatorius - Viešoji įstaiga „Fralita Films“ (įmonės kodas: 302445557,
adresas: S. Konarskio g. 49, LT-03123 Vilnius) - tvarkytų mano ir mano nepilnamečio vaiko asmens
duomenis - vaiko: vardas, pavardė, mokykla ir klasė, miestas, el. pašto adresas ir telefono numeris;
nugalėtojo tėvų: vardas, pavardė.
Asmens duomenų tvarkymo tikslas: Konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais, kaip tai nurodyta
Konkurso organizavimo taisyklėse, taip pat konkurso nugalėtojų skelbimo, išvykos į kino teatrą filmo
„Drugelio širdis“ peržiūrai tikslais, įskaitant duomenų perdavimą tretiesiems asmenims, padedantiems
vykdyti konkursą bei filmo rodytojams.

Sutikimas skirtas:
Konkurso organizatoriui VšĮ „Fralita Films“; Konkurso partneriui VšĮ „Vaikų linija“.

Parašas:
Vardas pavardė

