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NUOSTATAI

I.

1.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Tradicinės advento akcijos – parodos „Laimina miestą angelai – 2018” (toliau – akcija paroda) nuostatai reglamentuoja akcijos – parodos organizavimo tikslus, dalyvius,
organizatorius, organizavimo tvarką.

2.

Akciją - parodą organizuoja Kauno tautinės kultūros centras (toliau KTKC). Akcijos parodos tikslas – dalintis kūrybinėmis idėjomis ir kūrybiniais darbais, siekiant, kad pačių
sukurtomis šventinėmis puošmenomis galėtume džiuginti vieni kitus, darbus dovanojant
Kauno specialiosios mokyklos ugdytiniams. Paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmetį.

3.

Akcijoje - parodoje gali dalyvauti Kauno miesto ugdymo įstaigų 7–19 metų mokiniai, jų
mokytojai, šeimos nariai.

AKCIJOS - PARODOS ORGANIZAVIMAS
4.

Akcijai - parodai pristatomas vieno autoriaus (asmens) kūrybinis darbas „Skirtukas“

5.

Akcijai - parodai vienas dalyvis gali pateikti tik vieną kūrybinį darbą.

6.

Visi pateikti kūrybiniai darbai turi būti originalūs, t. y. sukurti pačių akcijos – parodos
dalyvių. Reikalavimai kūrybiniams darbams pateikiami 1 priede (žr. priedas Nr. 1).

7.

Akcijos – parodos dalyvio anketa užpildoma tik elektroninė versija pagal pateiktą formą (žr.
priedas Nr. 2.) ir atsiunčiama el. p. irma.odeta@gmail.com (originalas nepageidaujamas ) iki
2018 m. lapkričio 27 d.

8.

Kūrybiniai darbai pristatomi nuo 2018 m. lapkričio mėn. 19 d. iki lapkričio mėn. 27 d., darbo
dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val. į KTKC (A. Jakšto g. 18).

9.

Akcijos – parodos dalyvių kūrybiniai darbai bus eksponuojami nuo 2018 m. gruodžio 1 d.
iki 2018 m. gruodžio 20 d. Kauno specialiojoje mokykloje (Apuolės g.11), KTKC etninės
veiklos studijoje (Kalniečių g. 180).

10. Akcijos - parodos kūrybiniai darbai bus eksponuojami virtualioje parodoje KTKC interneto
svetainėje www.ktkc.lt.
11. Akcijai - parodai pateikti kūrybiniai darbai nebus grąžinami.
12. Pateikdami kūrybinius darbus, akcijos - parodos dalyviai visam autorių teisių apsaugos
laikotarpiui neatlygintinai suteikia akcijos - parodos organizatoriams išimtines teises
atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti akcijai - parodai pateiktų kūrybinių darbų
nuotraukas Lietuvoje ir užsienyje.
13. Papildoma informacija teikiama tel. 8 679 36 718, el. p. irma.odeta@gmail.com.
14. Akcijos - parodos apibendrinimo renginys vyks Kauno specialiojoje mokykloje (Apuolės
g.11) 2018 m.gruodžio mėn. 06 d. 15 val.(Organizatorius pasilieka teisę keisti renginio vietą,
laiką ir datą.)

Tradicinės akcijos - parodos
„Laimina miestą angelai – 2018“
nuostatų priedas Nr. 1.
TRADICINĖS AKCIJOS - PARODOS „LAIMINA MIESTĄ ANGELAI – 2018“
KŪRYBINIO DARBO (ATVIRUKO) REIKALAVIMAI:
1. Kūrybinis darbas – skirtukas, puoštas angelų motyvais.
2.

Skirtukas (plotis – 7 cm, ilgis – 21 cm) pateikiamas taip, kad jį būtų galima pritvirtinti
ant stendo po stiklu.

3.

Kitoje kūrybinio darbo (skirtuko) pusėje (nugarėlėje) turi būti pritvirtinama kortelė (3
x 6 cm), kurioje nurodoma informacija apie autorių: vardas, pavardė, klasė, vaiko
amžius, mokytojo vardas, pavardė, ugdymo įstaiga (darbai bus dovanojami, todėl
informacija apie autorių gali būti matoma tik kitoje pusėje)

4. Skirtukas gali būti: karpytas, pieštas pieštuku, tušu, akvarele ar kitomis grafinės raiškos
priemonėmis.
5. Nenaudoti koliažo technikos ir fotomantažo.

Tradicinės akcijos - parodos
„Laimina miestą angelai – 2018“
nuostatų priedas Nr. 2.
TRADICINĖS AKCIJOS - PARODOS „LAIMINA MIESTĄ ANGELAI – 2018“
DALYVIO ANKETA

Kūrybinio darbo pavadinimas ________________________________________

Dalyvio vardas, pavardė
Amžius
Tikslus ugdymo įstaigos pavadinimas
Ugdymo įstaigos adresas
Mokytojo vardas, pavardė
Mokytojo telefonas, el. pašto adresas
Kūrybinio darbo atlikimo technologija

