
KONKURSO „MILDOS KOSTIUMAS“ NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Konkurso „Mildos kostiumas“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja avangardinių rūbų 

kūrimo konkurso (toliau – Konkursas) tikslus, konkurso organizavimo, dalyvavimo konkurse, 

vertinimo, dalyvių apdovanojimo bei skatinimo tvarką. 

2. Konkurso organizatorius – Plungės rajono savivaldybės kultūros centras (toliau – Kultūros 

centras).  

 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

3. Sukurti lietuvių meilės deivės įvaizdį-kostiumą, į gamybą įtraukiant ekologiškas priemones iš 

gamtos ar mus supančios aplinkos. 

4. Atskleisti menines ir kūrybines konkurso dalyvių galimybes, skatinant kūrybinių ieškojimų 

didinimą bei idėjų realizavimą.  

5. Aktyvinti gyventojų užimtumą ir įveiklinimą, didinant tarpusavio bendradarbiavimą ir grupinio 

darbo naudojimą. 

6. Skatinti gilinimąsi į lietuviškasias tradicijas, įprasminant dabarties ir praeities sintezės 

panaudojimą kostiumo kūrimo procese. 

III. KONKURSO LAIKAS IR VIETA 
 

7. Konkursas vyks 2016 m. gegužės 20 d. 17.00 val.Plungės Senamiesčio aikštėje. Data, laikas ir 

vieta gali būti tikslinami. Apie tai konkurso dalyviai informuojami iš anksto. 

 

 

IV. DALYVAVIMO KONKURSE IR DARBŲ PRIĖMIMO TVARKA  

8. Konkurse gali dalyvauti moksleiviai, dailės studentai, dizaineriai, tapytojai, grafikai, skulptoriai, 

juvelyrai, fotografai, keramikai, tekstilininkai, tautodailininkai, amatininkai, smulkių verslo 

įmonių atstovai ir visi kiti, kurie užsiima kūrybine veikla. 

9. Konkurse gali dalyvauti tiek pavieniai asmenys, tiek asmenų grupės ar komandos. 

10. Norintys dalyvauti konkurse turi užsiregistruoti el. p.  raukaite.rita@gmail.com, nurodant dalyvio 

vardą ir pavardę, kostiumo ar kolekcijos pavadinimą bei kuruojančio asmens kontaktus (el. paštą 

ir tel. Nr.). Paraišką būtina pateikti iki 2016 m. gegužės 8 d.  

11. Konkurso dalyviai pasiruošia muzikinį takelį, kurio metu bus pristatomas kostiumas. 

12. Konkurso dalyviai paruošia ir pateikia trumpą kostiumo ar kolekcijos aprašą, pristatymą. 

13. Konkurse dalyvaujančių kostiumų demonstravimo eiliškumą nustato konkurso organizatoriai.  

 

V. KONKURSINIO KOSTIUMO APIPAVIDALINIMAS 

 

14. Konkursui dalyviai turi pateikti avangardinį kostiumą arba kolekciją sukurtą, panaudojant 

ekologiškų, gamtinių, mus supančios aplinkos medžiagų, siekiant parodyti ir įsivaizduoti, koks 

galėjo būti Deivės Mildos apdaras. 

 
 

VI. KONKURSINIŲ KOSTIUMŲ VERTINIMAS IR DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 
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15. Konkurso dalyvių pateiktus kostiumus vertins kompetentinga komisija bei žiūrovai. 

16. Konkurse dalyvaujančių kostiumų vertinimo kriterijai: idėjos originalumas, kruopštumas, idėjos 

atspindėjimas, naudotų kūrybinių medžiagų pasitektumas, kostiumo apibūdinimo ir muzikinių fonų 

sintezės naudojimas, žiūrovų palaikymas. 

17.  Prizinių (II; III) vietų laimėtojai bus renkami žiūrovų. 

18.  I vietos laimėtojas apdovanojamas vertingu prizu arba premija, II; III vietoms įteikiami paguodos 

prizai. 

19.  Visi konkurso dalyviai apdovanojami padėkos raštais. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

23. Išsami informacija apie konkursą skelbiama Kultūros centro interneto puslapyje 

www.plungeskc.lt, taip pat teikiama tel. 8 623 58961, el. p. raukaite.rita@gmail.com, Kultūros centro 

renginių organizatorė Rita Raukaitė. 
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