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KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS
A.Jakšto g. 18, Kaunas, LT - 44275, tel./faks. +370 37 407 135, el.p. ktkc.info@gmail.com

XI TARPTAUTINIO VAIKŲ IR JAUNIMO FOLKLORO FESTIVALIO
„BALTŲ RAŠTAI-2019“, SKIRTO VIETOVARDŽIŲ METAMS,
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

XI tarptautinio vaikų ir jaunimo folkloro festivalio „Baltų raštai – 2019“ nuostatai

reglamentuoja festivalio organizatorius, tikslus, uždavinius, festivalio laiką, vietą, organizavimo
tvarką, reikalavimus dalyviams ir programoms, dalyvio mokestį, apdovanojimus.
2.

Festivalio organizatoriai – Kauno miesto savivaldybė ir Kauno tautinės kultūros centras.

3.

Festivalis yra skirtas vaikams ir jaunimui, siekiant supažindinti juos su Baltų regiono

kultūra ir tradicijomis.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4.

Festivalio tikslas – vienyti baltų kultūros puoselėtojus, tęsiančius senąsias baltų tradicijas,

populiarinti Lietuvos, Latvijos, Rusijos (Kaliningrado srities), Baltarusijos ir Lenkijos šiaurinių žemių
teritorijose gyvenusių baltų genčių folklorą ir tose teritorijose gyvuojantį folklorą.
5.

Festivalio uždaviniai:
5.1. Skatinti kultūrinį turizmą: vaizduojamuosius ir scenos menus, istorinį baltų ir
dabarties baltų (etninį) gyvenimo būdą, choreografinį folklorą, tautosaką,
instrumentinį folklorą, vaidybą, tradicijas.
5.2. Supažindinti su baltų genčių smulkiaisiais amatais ir organizuoti praktinius
užsiėmimus.
5.3. Skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą, tarptautinių ryšių plėtojimą kūrybingai
priimant tradiciją, domėjimąsi įvairių tautų istorija ir papročiais.
5.4. Sudaryti sąlygas dalyviams, miesto bendruomenei turiningai ir linksmai praleisti
laisvalaikį, įtraukiant juos į aktyvią ir prasmingą laisvalaikio veiklą, praturtinant
žiniomis.
5.5. Suorganizuoti mokinių fotografijų konkursą-parodą „Lietuva laiko tėkmėje “.
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III. VIETA IR LAIKAS
6.

XI tarptautinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis ,,Baltų raštai – 2019“, skirtas

Vietovardžių metams, vyks Kauno tautinės kultūros centre (A. Jakšto g.18) ir kitose Kauno miesto
uždarose ar atvirose erdvėse 2019 m. rugsėjo 20-22 d. (datos gali būti tikslinamos).

IV. ORGANIZAVIMO TVARKA
7.

Folkloro ansambliai, norintys dalyvauti festivalyje, iki 2019 m. rugsėjo 1 d. turi atsiųsti

elektroniniu paštu irma.odeta@gmail.com (Lietuvos ansambliams) arba gputiniene@gmail.com
(užsienio ansambliams) (arba adresu: Kauno tautinės kultūros centras, A. Jakšto g. 18, Kaunas, LT44275, Lietuva):
7.1. užpildytą dalyvio anketą (Priedas Nr.1),
7.2. spalvotą ansamblio nuotrauką, minimalus dydis 3000x2000 pikselių arba 1MB,
7.3. Pageidautina atsiųsti folkloro ansamblio logotipą (jpg formatu).
8.

Gavę reikiamą informaciją iš ansamblio ar atlikėjo (pilnai užpildytą anketą),

organizatoriai išsiunčia elektroninį laišką su patvirtinimu/pakvietimu dalyvauti festivalyje.

V. REIKALAVIMAI DALYVIAMS
9.

Reikalavimai ansambliams ar atlikėjams iš Lietuvos:
9.1. Festivalyje gali dalyvauti vaikų, jaunimo arba šeimų ansambliai, pavieniai atlikėjai.

10. Reikalavimai ansambliams ar atlikėjams iš užsienio:
10.1. Festivalyje gali dalyvauti vaikų, jaunimo arba šeimų ansambliai, pavieniai atlikėjai.
10.2. Dalyviai turi galimybę iš anksto, suderinę su organizatoriais, surengti atskirą savo
ansamblio koncertą.
10.3. Festivalio dalyvių apgyvendinimas organizuojamas netoliese nuo renginių vietos
esančiuose viešbučiuose (ne daugiau kaip 4 km nuo renginių vietos).

VI. DALYVIO MOKESTIS
11. Dalyvio mokesčio ansambliams iš Lietuvos nėra.
12. Kelionės išlaidas, draudimo išlaidas apmoka patys dalyviai.
13. Ansambliai turi pasirūpinti asmeniniu draudimu savo lėšomis.
13.1. Festivalio dalyviams iš užsienio taikomas 40 Eurų mokestis festivalio dienomis
(rugsėjo 20-22 d.) vienam asmeniui, dalinai padengti apgyvendinimo, maitinimo,
kultūrinių programų, edukacinių užsiėmimų mokesčius, transporto šalies viduje
išlaidas.
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13.2. Ansambliai gali atvykti dieną prieš festivalį ir išvykti kitą dieną po festivalio,
išskyrus atvejus, nepriklausomus nuo dalyvių ir organizatorių, tokius kaip lėktuvų
skrydžių tvarkaraščiai ir pan.
13.3. Festivalio dalyviams iš užsienio gali būti netaikomas dalyvio mokestis, jeigu dalyviai
patys sprendžia savo maitinimo, apgyvendinimo, transporto šalies viduje ir kt.
klausimus arba jie atvyksta įgyvendinant folkloro ansamblių bendradarbiavimo
sutartį.
13.4. Festivalio dalyviai atvykę ne festivalio dienomis visas išlaidas susimoka patys.
Vienos paros mokestis 20 Eurų asmeniui.
14. Ansamblis iš užsienio privalo per 2 savaites, bet ne vėliau kaip iki 2019 m. rugpjūčio
mėn. 15 dienos, pervesti pinigus už festivalio dalyvio mokestį į Kauno tautinės kultūros centro banko
sąskaitą pagal šiuos rekvizitus:
14.1. Banko sąskaitos numeris: LT314010042500030391.
14.2. SWIFT kodas: AGBLLT2X.
15. Ansambliui, neatvykusiam į festivalį, dalyvio mokestis (pervesti pinigai) nebus
grąžinamas.
16. Festivalio

organizatoriai

pasilieka

teisę

keisti

dalyvio

mokestį

atsiradus

nepriklausančioms nuo organizatorių aplinkybėms.
VII. PROGRAMŲ REIKALAVIMAI
17. Programų turinys – tautosaka (dainuojamoji, pasakojamoji, smulkioji), tradicinis ir
šiuolaikinis choreografinis folkloras (šokiai, rateliai, žaidimai), instrumentinis folkloras, vaidyba,
vietovės papročiai, istorija.
17.1. Festivalio tema – „Žemynėlė maitintojėlė“.
17.2. Programos trukmė 15 – 30 min.
17.3. Pageidautina programą atlikti nesinaudojant įrašais.
17.4. Festivalio bendra daina (Priedas 2).
17.5. Festivalio dalyviai savo programą pristatys Kauno miesto uždarose ir atvirose
erdvėse. Ne visose erdvėse vykstantys renginiai bus įgarsinti.

VIII. APDOVANOJIMAS
18. Visi festivalio dalyviai, folkloro ansambliai, bus apdovanojami Kauno tautinės kultūros
centro padėkomis, suvenyrais.
19. Pedagogams bus išduodamos pažymos apie ugdytinio / ių dalyvavimą festivalyje.
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IX FESTIVALIO ORGANIZATORIAI BEI KOORDINATORIAI
20. Informacija apie festivalį skelbiama Kauno tautinės kultūros centro internetinėje
svetainėje www.ktkc.lt.
21. Kontaktai:
21.1 Vilija Kepežinskienė, direktorė
El. paštas: vkepezinskiene@gmail.com
Tel. +370 679 36 796
21.2 Vaida Kasparavičienė, projekto koordinatorė
El. paštas: kasparaviciene.vaida@gmail.com,
Tel.+370 673 29769
21.3 Gintarė Putinienė, metodininkė, atsakinga už užsienio ansamblius
El. paštas: gputiniene@gmail.com
Tel. +370 687 18983
21.4 Irma Odeta Lėvartė, metodininkė, atsakinga už Lietuvos ansamblius
El. paštas: irma.odeta@gmail.com
Tel. +370 679 36718
21.5 Zita Jakinevičienė, metodininkė, atsakinga už Lietuvos ansamblius
El. paštas: irma.odeta@gmail.com
Tel. +370 679 36718

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Dalyvaudami šiame festivalyje dalyviai pritaria jo nuostatams.
23. Festivalio dalyviai bus fotografuojami ir filmuojami. Nuotraukos bei filmuota medžiaga
laikoma Kauno tautinės kultūros centro nuosavybe ir gali būti naudojamos įstaigos reklamos tikslams
be atskiro dalyvių sutikimo.
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XI TARPTAUTINIO VAIKŲ IR JAUNIMO FOLKLORO FESTIVALIO
„BALTŲ RAŠTAI-2019“
DALYVIO ANKETA
1.

Tikslus folkloro ansamblio ar atlikėjo pavadinimas:

2.

Folkloro ansamblio vadovo vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas:

3.

Kvietimo duomenys (jei reikalingas oficialus kvietimas):
 įstaigos pavadinimas;
 įstaigos vadovo vardas, pavardė, pareigos;
 el. pašto adresas, kuriuo bus siunčiamas kvietimas.

4.

Folkloro ansamblio ar atlikėjo prisistatymas (ši informacija bus skaitoma auditorijai koncertų
metu):

5.

Festivalio koncertų, veiklų, kuriose pageidaujate dalyvauti aprašymas:
5.1. Parašykite trumpai programos turinį.

6.

Informacija apie dalyvius (vardas, pavardė, amžius):

7.

Planuojama dalyvavimo festivalyje data (atvykimas ir išvykimas):

8.

Pastabos, pageidavimai:

Sutinkame, kad ansamblio narių asmeninė informacija, nuotraukos būtų

9.
Taip
Ne

viešinamos:
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