
 

RAJONINIO JAUNIMO VAIZDO FILMŲ KONKURSO „ SU MEILE!“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Rajoninio jaunimo vaizdo filmų konkurso „Su meile! “nuostatai (toliau – Nuostatai) 

reglamentuoja vaizdo filmų konkurso (toliau – Konkursas) tikslus, konkurso organizavimo, 

dalyvavimo konkurse, konkursinio vaizdo įrašo pateikimo, vaizdo įrašų vertinimo, dalyvių 

apdovanojimo bei skatinimo tvarką. 

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

centras).  

 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

3. Aktualizuoti jaunimo tarpe meilės tematiką tiek išoriniam pasauliui, tiek mus supantiems 

žmonėms, šeimai, įprasminant naujausių technologijų naudojimu. 

4. Didinti jaunimo kūrybinių ir techninių gebėjimų pasitelkimą, ugdant pasitikėjimą savimi ir 

puoselėjant jaunimo saviraišką. 

5. Puoselėti jaunimo kūrybingumą, entuziazmą ir pastangas, sudarant sąlygas kūrybinių idėjų 

realizavimui. 

6. Aktyvinti rajone gyvenančio jaunimo užimtumą, didinant tarpusavio bendradarbiavimą ir 

grupinio darbo naudojimą. 

7. Ugdyti jaunimo meninę brandą bei estetinį suvokimą, skatinant dalijimąsi patirtimi ir 

kūribiniais ieškojimais. 
 

III. KONKURSO LAIKAS IR VIETA 
 

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

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

 

 

IV. DALYVAVIMO KONKURSE IR DARBŲ PRIĖMIMO TVARKA 

9. Konkurse gali dalyvauti Plungės rajone gyvenantis jaunimas - tiek pavieniai asmenys, tiek iš 

kelių asmenų sudarytos komandos. Dalyvauti gali asmenys sulaukę 14 metų ir daugiau. 

10. Norintys dalyvauti konkurse turi užsiregistruoti el. p. gudaviciute.simona@gmail.com, 

nurodant dalyvaujančios komandos pavadinimą arba dalyvių vardus ir pavardes bei kuruojančio 

asmens kontaktus (el. paštą ir tel. Nr.). Paraišką būtina pateikti iki 2016 m. gegužės 8 d.  

11. Konkursinis vaizdo įrašas pateikiamas iki 2016 m. gegužės 14 d. 

13. Konkurse dalyvaujančių vaizdo klipų transliavimo eiliškumą nustato konkurso organizatoriai.  

 

V. KONKURSINIO VAIZDO ĮRAŠO APIPAVIDALINIMAS 

 

14. Konkursui dalyviai turi nufilmuoti ir pateikti iki 5 min. trunkantį vaizdo įrašą (toliau – įrašas). 

15. Įraše turi būti atskleidžiama meilės tema. (Meilė artimui, tėvynei, vaikinui/merginai, pomėgiui 

ir kt.) 

16. Įraše gali dalyvauti ne tik komandos nariai, bet ir kiti, sutinkantys filmuotis, asmenys. 

17. Įraše negali būti naudojama necenzūrinė leksika, smurtas ar kitus žmones žeminantys vaizdai. 

 

 

mailto:gudaviciute.simona@gmail.com


 

VI. KONKURSINIŲ ĮRAŠŲ VERTINIMAS IR DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

18. Konkurso dalyvių pateiktus vaizdo įrašus vertins kompetentinga komisija bei žiūrovai. 

19. Konkurse dalyvaujančių, vaizdo įrašų vertinimo kriterijai: techninių galimybių atskleidimas, 

meninio konteksto išvystimas, idėjos originalumas, vaizdinių ir muzikinių fonų sintezės naudojimas, 

žiūrovų palaikymas. 

20. Prizinių (I; II; III) vietų ir nominacijų laimėtojai bus renkami žiūrovų. 

21. I vietos laimėtojas apdovanojamas vertingu prizu, II; III vietoms įteikiami paguodos prizai. 

22. 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. 8 655 40942, el. p. gudaviciute.simona@gmail.com,  

Plungės kultūros centro direktoriaus pavaduotoja – etnografė Simona Gudavičiūtė. 

 

___________________________________ 
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