PATVIRTINTA
Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“
Direktoriaus 2019 m. liepos 02 d.
Įsakymu Nr. V-74

RESPUBLIKINĖS FOTO PARODOS VAIKŲ KŪRYBINĖS FANTAZIJOS
„EKOLOGINIS RĖMELIS“ SKIRTA PASAULINEI NATŪRALIOS APLINKOS
DIENAI PAMINĖTI
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinės foto parodos vaikų kūrybinės fantazijos (toliau – paroda) nuostatai nustato
parodos tikslus, reglamentuoja reikalavimus dalyviams, parodos organizavimo, dalyvių
apdovanojimo tvarką.
2. Paroda skirta Pasaulinei natūralios aplinkos dienai paminėti.
3. Parodos Vilniuje organizatoriai – Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“, partneriai: Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir
aplinkos apsaugos skyrius.
4. Darbų paroda planuojama organizuoti 2019 metų spalio mėnesio 1-11 dienomis, Vilniaus
Justiniškių seniūnijoje ir lopšelio-darželio „Pelenė“ el. puslapyje.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5. Parodos tikslas – Minint pasaulinę natūralios aplinkos diena, suteikti vaikams kūrybinio
džiaugsmo ir galimybę pagaminti ekologinį rėmelį, panaudojant įvairius augalus (žoleles, lapus,
gėles) bei atskleisti Lietuvos natūralios aplinkos grožį ir išskirtinumą.
6. Parodos uždaviniai:
6.1. ugdyti vaikų menines kompetencijas, sudaryti sąlygas vaikų saviraiškos sklaidai.
6.2. skatinti vaikų iniciatyvas kūrybiniams eksperimentams, ieškant netradicinių raiškos formų.
6.3. skatinti tėvus ir pedagogus suteikti vaikams pagalbą darant rėmelio nuotraukas.
6.4.skatinti Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendravimą ir
bendradarbiavimą.
III. DALYVIAI
7. Parodoje gali dalyvauti visų Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų
ugdytiniai.
8. Parodai pateikiami ne daugiau kaip 1 - 2 darbų foto nuotraukos iš vienos ugdymo įstaigos.
IV. PARODOS ORGANIZAVIMAS
9. Parodos dalyviai iki 2019 m. rugpjūčio 23 dienos registruojami elektroniniu paštu:
rastine@pelene.vilnius.lm.lt (siunčiama užpildyta dalyvio paraiška Priedas Nr.1)

10. Nuotraukos parodai pateikiamos elektroninių paštu ldpelene@gmail.com iki 2019 m. rugsėjo
13 d. Kartu su nuotraukomis būtina pateikti dalyvio kortelė ( Priedas Nr. 2) su užrašu
RESPUBLIKINEI
FOTO PARODAI VAIKŲ KŪRYBINĖS FANTAZIJOS
„EKOLOGINIS RĖMELIS“.
V. PARODOS LAIKAS IR VIETA
11. Darbų nuotraukų paroda vyks nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2019 m. spalio 11 d. Vilniaus
Justiniškių seniūnijoje ir lopšelio-darželio „Pelenė“ el. puslapyje.
VI. REIKALAVIMAI DARBAMS

12. Darbai atliekami balto A4 formato lape arba lauke ant žemės.
13. Panaudojant rėmeliui medinius pagaliukus bei įvairius augalus (galima natūralius arba
džiovintus): žolelės, lapus, gėles vaikas kuria gražią paveikslą.
14. Visi objektai paveiksle turi būti iš augalų.
15. Darbų skaičius ribojamas: vieno dalyvio – vienas darbas.
16. Atliktas darbas tėvų arba pedagogo pagalba nufotografuojamas.
17. Skaitmenines nuotraukos turi būti kokybiškos, atitikti parodos temą.
18. Nuotraukoje turi būti tik ekologinis rėmelis (jokių pašalinių daiktų nefotografuokite).
19. Pateikdamas darbą parodai autorius tampa parodos dalyviu bei sutinka, kad:
- Parodai pateiktos nuotraukos gali būti neatlygintinai ir be apribojimų naudojami parodos
sklaidos tikslais;
- Nuotraukos eksponuojamos parodoje be papildomo autoriaus sutikimo;
- Nuotraukos skelbiami organizuojančios įstaigos elektroninėje svetainėje, socialiniuose
tinkluose.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Organizatoriai pasilieka teisę neatlygintinai naudoti parodai pateiktas nuotraukas bet kokia
apimtimi ir bet kur, kitaip viešai skelbti nekomerciniais tikslais.
20. Autoriaus(ių) teisės ir/arba gretutinės teisės į nuotraukas organizatoriams suteikiamos visam
laikui nuo darbų nuotraukos pristatymo dienos.
21. Dalyvavimas šioje parodoje reiškia autoriaus(-ių) sutikimą su visomis parodos sąlygomis.
22. Dalyvių pažymėjimai bus išsiųsti kiekvienam į nurodytą el. pašto adresą.

Parodos organizatoriai: Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“
Kontaktiniai asmenys:
Parodos koordinatorius: Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“
Direktorė Irina Jadevičienė
tel;(8~5)2426295
Parodos kuratoriai: Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“
direktorės pav. ugdymui Beata Mošenec tel;(8~5)2426295

Priedas Nr. 1

RESPUBLIKINĖ FOTO PARODOS VAIKŲ KŪRYBINĖS FANTAZIJOS
„EKOLOGINIS RĖMELIS“
DALYVIO PARAIŠKA

(ugdymo įstaigos pavadinimas)

(ugdymo įstaigos adresas ir elektroninio pašto adresas)
Amžius

Autorius (-iai)

Pedagogo vardas,
pavardė

Pedagogo
el.pašto adresas

Pedagogo telefono
numeris

Priedas Nr. 2
Kortelė su darbo nuotraukos metrika (šriftas – Times New Roman, raidžių aukštis -12 pt),
Metrikos pavyzdys:
Vardenis Pavardenis, vaiko amžius
Ugdymo įstaigos pavadinimas
darbui vadovavusio pedagogo vardas pavardė
Miestas

