NUOTRAUKŲ KONKURSO „MĖGAUJUOSI GYVENIMU SVEIKAI“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nuotraukų konkursą „MĖGAUJUOSI GYVENIMU SVEIKAI“ (toliau – konkursas)
organizuoja Vaiko gerovės komisija (toliau – VGK), vykdydama Panevėžio miesto savivaldybės
finansuojamą neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektą „Mėgaukis gyvenimu sveikai“.
2. Konkurso nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja konkurso organizavimo tvarką,
reikalavimus, tikslą, sąlygas, eigą, pateiktų konkursinių darbų vertinimo, o taip pat konkurso nugalėtojų
apdovanojimo tvarką.
3. Konkurso tikslas – skatinti mokinių iniciatyvą, kūrybinę saviraišką, ugdyti mokinių
motyvaciją sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų.
II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
4. Konkurse gali dalyvauti visi Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos mokiniai.
5. Konkurso užduotis – pateikti nuotrauką, iliustruojančią sveiką gyvenimo būdą.
6. Nuotraukų objektai – kasdieninė veikla: sportas, sveika mityba, poilsis, turizmas, laisvalaikis
ir kt.
7. Nuotrauka turi atitikti konkurso temą „MĖGAUJUOSI GYVENIMU SVEIKAI“.
8. Dalyvis pateikdamas konkursui darbą nurodo savo vardą, pavardę ir klasę. Vienas dalyvis gali
pateikti ne daugiau kaip po vieną darbą - nuotrauką.
III. KONKURSINIŲ DARBŲ PRIĖMIMAS
9. Konkursas vyksta:
– konkurso paskelbimas ir darbų priėmimas: nuo gegužės 8 d. iki gegužės 27 d.
– darbų peržiūra ir vertinimas: nuo gegužės 28 d. iki gegužės 30 d.
10. Techniniai konkursinių darbų reikalavimai:
10.1. Nuotraukos turi būti kokybiškos, pateikiamos JPG, JPEG skaitmeniniu formatu.
10.2. Nuotraukų skaitmeninis dydis – ne mažesnis kaip 1,50 MB ir ne didesnis nei 5 MB.
10.3. Nuotraukos gali būti spalvotos arba nespalvotos
11. Darbus siųsti elektroniniu paštu: miltiniosoc@gmail.com, nurodant savo vardą, pavardę ir
klasę.
IV. DARBŲ VERTINIMAS
12. Darbai bus vertinami VGK posėdyje.
13. Geriausių kiekvienoje amžiaus grupėje (I-IV klasėse) konkursinių nuotraukų autoriai
apdovanojami asmeniniais prizais ir diplomais.
14. Darbai vertinami vadovaudamasi šiais kriterijais:
14.1. konkurso užduoties įvykdymas;
14.2. konkurso temos perteikimas;
14.3. originalumas;
14.4. meninė raiška.
15. Darbai atmetami ir nevertinami:
15.1. jei neatitinka šių nuostatų reikalavimų;
15.2. yra nukopijuoti;
15.3. yra neetiški.
16. VGK patvirtina 4 nugalėtojus – po vieną I, II, III, IV klasių geriausią darbą.
V. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
17. Informacija apie nugalėtojus ir jų apdovanojimą paskelbiama per TAMO dienyną.

18. Geriausių konkursinių darbų autorių apdovanojimas vyks 2019 m. gegužės 31 d.
19. Keturi nugalėtojai keturiose amžiaus grupėse bus apdovanojami pagrindiniais prizais ir
diplomais.
20. 12 geriausių fotografijų bus eksponuojama mokyklos TV stende ir gimnazijos interneto
svetainėje www.miltiniogimnazija.lt.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Mokinys, pateikdamas nuotrauką Konkursui, patvirtina, kad yra nuotraukos autorius ir kad
yra gavęs joje užfiksuotų asmenų sutikimą šią nuotrauką naudoti Konkurse.
22. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę nuotraukas skelbti, reprodukuoti, eksponuoti savo
nuožiūra, nemokėdami autoriams honoraro.
23. Autorius pateikdamas nuotrauką konkursui sutinka, kad jo asmeniniai duomenys (vardas,
pavardė, klasė) būtų naudojami tiek, kiek tai būtina šių nuostatų reikalavimams vykdyti.

