PATVIRTINTA
Vilniaus lopSelio-darZelio,,Pelene"
Direktoriaus 2018 m. liepos 10 d.
{sakymu Nr. V-78

RESPUBLIKINES F.OTO PARODOS VAIKU KURYBINES FANTAZIJoS,,AUGALq
KOLTAZAS - MANO cRAZI LIETUVA( sKIRTA pASAULINEI NATunq.r,ros
APLINKOS DIENAI PAMINETI
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikines foto parodos vaikq kurybines fantazijos (toliau paroda) nuostatai nustato
parodos tikslus, reglamentuoja reikalavimus dalyviams, parodos organizavimo, dalyviq
apdovanojimo tvark4.
2. P arc da skirta Pasaulinei nattralio s aplinko s dienai pamineti.
3. Parodos Vilniuje orgarizatoriai - Vilniaus lop5elis-darZelis ,,Pelen6", pafineiai: Vilniaus
miesto savivaldybes administracijos Miesto flkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir
aplinkos apsaugos skyrius.
4. Darbqparodaplanuojama organizuoti 2018 metq spalio menesio 1-12 dienomis, Vilniaus
miesto savivaldybes antrame aukSte prie posedZiq sales.

II. TIKSLAS IR

UZN.q,VrNIA.T

5. Parodos tikslas

-

Minint pasauling naturalios aplinkos diena, suteikti vaikams ktirybinio

dZiaugsmo ir galimybg pagaminti augalq koliaZ1, panaudojant ivairius augalus (Zoleles, lapus,
geles) bei atskleisti Lietuvos naturalios aplinkos groiiir isskirtinum4.
6. Parodos uZdaviniai:
6.1. ugdyti vaikq menines kompetencijas, sudaryti s4lygas vaikq savirai5kos sklaidai.

6.2. skatinti vaikq iniciatyvas ktrybiniams eksperimentams, ieskant netradiciniq rai5kos formq.
6.3. skatinti tevus ir pedagogus suteikti vaikams pagalb4darant koliaZo nuotraukas.

6.4.skatinti Lietuvos ikimokyklinio

ir

priesmokyklinio ugdymo istaigq bendravim4 ir

bendradarbiavim4.

III. DALYVIAI
7. Parodoje gali dalyvauti visq Lietuvos ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo istaigq
ugdytiniai.
8. Parodai pateikiami ne daugiau kaip 1 - 2 darbqfoto nuotraukos i5 vienos ugdymo istaigos.
IV. PARODOS ORGANIZAVIMAS

9. Parodos dalyviai iki 2018 m. ruepitriio 20 dienos registruojami elektroniniu pa5tu:
rastine@pelene.vilnius.lm.lt (siuniiama uipildyta dalyvio parai1ka Priedas Nr.I)

10. Nuotraukos parodai pateikiamos elektroniniq pa5tu ldpelene@gmail.com iki 20lg m.
rugs6jo 14 d. Kartu su nuotraukomis butina pateikti dalyvio kortele (Frieaas Nr. 2) su uZra5u
RESPUBLIKINEI F.OTO PARODAI VAIKU KURYBINES F.ANTAZIJoS ,,AUGALU
KOLIAZAS - MANO GRAZI LIETUVA".
V. PARODOS LAIKAS IR VIETA
11. Darbq nuotraukrl paroda vyks nuo 2018 m. spalio 1 d.
miesto savivaldybeje II auk5te prie posedZiq sales.

iki

2018 m. spalio 12 d. vilniaus

VI. REIKALAVIMAI DARBAMS
12. Darbai atliekami balto A3 formato lape.
13. Panaudojant ivairius augalus (galima nat[ralius arba diiovintus): Zoleles, lapus, geles
vaikas
kwia gralios Lietuvos paveiksl4.
14. Visi objektai paveiksle turi brtti iS augalq.
15. Darbq skaidius ribojamas: vieno dalyvio vienas darbas.
16. Atliktas darbas tevq arba pedagogo pagalba nufotografuojamas.
17. Skaitmenines nuotraukos turi buti kokybiskos, atitikti pa.odos tem4.
18. Nuotraukoje turi buti tik koliaZas (okiq paSaliniq daiktri nefotografuokite).
19. Pateikdamas darb4 parodai autorius tampa parodos dalyviu bei sutinka,kad.
- Parodai pateiktos nuotraukos gali buti neatlygintinai ir be apribojimq naudojami
parodos sklaidos tikslais;
- Nuotraukos eksponuojamos parodoje be papildomo autoriaus sutikimo;
- Nuotraukos skelbiami organizuojandios istaigos elektronineje svetaineje, socialiniuose

tinkluose.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Organizatotiai pasiiieka teisg neatlygintinai naudoti parodai pateiktas nuotraukas bet kokia
apimtimi ir bet kur, kitaip viesai skelbti nekomerciniais tikslais.
20' Autoriaus(iq) teises rlarba gretutines teises i nuotraukas organizatoriams suteikiamos visam
laikui nuo darbq nuotraukos pristatymo dienos.
2l.Dalyvavimas Sioje parodoje reiSkia autoriaus(-iq) sutikim4 su visomis parodos s4lygomis.
22.DalyviutpaZymejimai bus i5siqsti kiekvienam inurodyt4 el. pasto adreJ4.

Parodos organizatoriai: Vilniaus lop5elis-darZelis,,pelend,,
Kontaktiniai asmenys:
Parodos ko ordinatorius : Vilniaus lopSelio
Direktore Irina Jadevidiene
tel;(8-5)2426295

- dar Lelio,,p elen6,,

Parodos kuratoriai: Vilniaus lop5elio-darZelio,,pelend..
direktores pav. ugdymui Beata Mo5enec tel;(B-5)2426295

Priedas

RESPUBLTKINE

Foro PARoDos VAIKU runyerNEs x'ANTAzIJos
KoLIAZAs - MANo bnaZr LIETUVA6.

Nr.

1

,,AUGALV

DALWIO PARAISKA

(ugdymo istaigos pavadinimas)

(ugdymo istaigos adresas ir elektroninio pa5to adresas)

AmZius

Autorius (-iai)

Pedagogo vardas,

pavarde

Pedagogo
el.pa5to adresas

Pedagogo telefono

numeris

Priedas Nr. 2

Kortele su darbo nuotraukos metrika (Sriftas

-

Times New Roman,

Metrikos pavyzdys:

Vardenis Pavardenis, vaiko amZius
Ugdymo istaigos pavadinimas
darbui vadovavusio pedagogo vardas pavarde
Miestas

raidiiq aukitis

-12 pt),

