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RESPUBLIKINIO KŪRYBINIO ETNOGRAFINĖS KRAŠTOTYROS
VAIKŲ IR MOKINIŲ KONKURSO „JEI PRAKALBĖTŲ, DAUG PASAKYTŲ...“,
SKIRTO LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENAI,
NUOSTATAI

I.
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Virtualaus respublikinio kūrybinio etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkurso „Jei
prakalbėtų, daug pasakytų...“, skirto Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, (toliau –
Konkurso) nuostatai reglamentuoja renginio tikslą, rengėjus, dalyvius, organizavimo tvarką,
vertinimą ir apdovanojimą.
2. Konkursu siekiama puoselėti gimtąją kalbą, etninę kultūrą, prisidėti prie tautine savimone
pagrįstos istorinės atminties formavimo.
II.
TIKSLAS
3. Konkurso tikslas – skatinti vaikų ir mokinių, jų šeimos narių, pedagogų iniciatyvumą,
kūrybiškumą, aktyvumą, puoselėjant etninės kultūros vertybes, siekiant pažinti, rinkti ir saugoti
senuosius etnografinius buities ir gyvensenos daiktus bei tautodailės dirbinius, atskleidžiant jų
prasmę bei reikšmę žmogui, šeimai, bendruomenei ir tautinėms tradicijoms.
4. Konkursas skiriamas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.
III.
KONKURSO RENGĖJAS
5. Konkursą organizuoja Kauno tautinės kultūros centras (A.Jakšto g.18, Kaunas, LT– 44275).
IV.
KONKURSO DALYVIAI
6. Konkurse kviečiami dalyvauti ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikai, darželių – mokyklų,
pradinių mokyklų, progimnazijų, pagrindinių, gimnazijų, neformalaus švietimo įstaigų mokiniai,
jų šeimos nariai, pedagogai.
7. Esant gausesniam dalyvių skaičiui, konkurso dalyviai bus skirstomi pagal amžiaus grupes
(dalyviai bus informuojami apie konkurso baigiamojo renginio datą).
V.
KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
8. Reikalavimai:
8.1 Dalyvį atstovaujantis asmuo užpildo elektroninę dalyvio paraišką:
https://forms.gle/tWDrTUqHpNjoQbbu6 iki 2021 m. vasario mėn. 10 d.
8.2 Konkursinis darbas gali būti pristatomas dviem būdais:
1) eksponato skaitmeninė nuotrauka su aprašu,
2) vaizdo įrašas su eksponato kūrybiniu pristatymu.
8.3 Dalyviai konkursinius darbus pristato susiedami su savo, šeimos nario, pedagogo sukurtu
kūriniu ar pasirinktu tekstu iš literatūrinių ar tautosakos šaltinių (užrašo, seka, dainuoja,
deklamuoja, improvizuoja, vaidina, pristato filmuotą medžiagą ir kt.) apie nuotraukoje
vaizduojamą etnografinį daiktą ar tautodailės objektą.
8.4 Konkursinio darbo failų pavadinime privaloma nurodyti dalyvio vardą ir pavardę.
8.5 Jei konkursinis darbas pristatomas vaizdo įrašu, jo trukmė turėtų neviršyti 2 min. (Filmuotą
medžiagą pateikti mpg, mp4 arba avi video formatais).
8.6 Jei konkursinis darbas pristatomas nuotraukomis, jų turėtų būti 1-3 vnt.
9. Nuotraukos ir vaizdo įrašų pristatymai bus eksponuojami Kauno tautinės kultūros centro
svetainėje: www.ktkc.lt..
10. Konkurso baigiamasis renginys vyks Zoom platformoje (nuoroda bus atsiųsta
užsiregistravusiems dalyviams). Konkurso komisijos atrinkti dalyviai galės prisistatyti gyvai
arba pristatyti iš anksto paruoštus vaizdo įrašus. Trukmė iki 3 min.

11. Konkurso baigiamojo renginio laikas: 2021 m. kovo 9 d.
VI.
VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI
12. Konkurso dalyvius vertins Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus patvirtinta vertinimo
komisija.
13. Konkurso dalyviai vertinami atsižvelgiant į pasirinkto etnografijos ar tautodailės dirbinio
vertingumą, sąsajas su tradicijomis ir kūrybinio pristatymo originalumą. Privalumas –
etnografinio daikto panaudojimas pristatymo metu ar vaizdžiai atskleista šio dirbinio funkcija
natūralioje aplinkoje.
14. Konkurso dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais.
15. Konkurso laureatai bus apdovanojami prizais. Papildomi apdovanojimai skiriami už publikos
viešąjį vertinimą, kuris vyks nuo 2021 m. vasario 15 d. iki kovo 1 d. internetinėje svetainėje
www.ktkc.lt. Trys kūrybiniai darbai, kurie surinks daugiausiai balsų, taps publikos nugalėtojais.
VII.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

16. Asmens duomenis tvarko biudžetinė įstaiga Kauno tautinės kultūros centras (toliau - Centras),
kodas 195470830, adresas Adomo Jakšto g. 18, LT-44275, Kaunas, tel. (8 37) 407 135, el.
paštas: rastine@ktkc.lt., vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos
Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
17. Už konkurso dalyvių asmens duomenų apsaugą atsakinga Inga Nėnienė, atsakingo asmens
kontaktinis el. pašto adresas: inga.neniene@ktkc.lt, tel. 8 699 54856.
18. Konkurso dalyvių asmens duomenys, tokie kaip: vardas, pavardė, elektroninis paštas, mobilaus
telefono numeris, darbo/veiklos/ugdymosi vieta, gyvenamoji vieta, tvarkomi konkurso
tinkamo vykdymo tikslu, statistikos tikslu, o duomenys, tokie kaip: vardas, pavardė,
darbo/veiklos/ugdymosi vieta, amžius/klasė, tvarkomi konkursinių darbų viešinimo, vertinimo
tikslu.
19. Visi šiuose nuostatuose nurodyti asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.
20. Duomenų subjektas patvirtina, kad yra informuotas(-a), jog siekdamas(-a) realizuoti teisės
aktuose numatytas savo kaip duomenų subjekto teises, įskaitant, bet neatsiribojant, teisę
susipažinti su Centro tvarkomais duomenimis, teisę duomenis ištaisyti arba ištrinti, teisę
apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų
perkeliamumą, teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo
duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo, taip pat teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų
apsaugos inspekcijai (kurios duomenys kontaktams yra viešai skelbiami interneto
svetainėje www.vdai.lrv.lt) ir (ar) teismui, ta apimtimi, kiek tai yra susiję su Centro atliekamu
duomenų tvarkymu ir kiek to neriboja taikytinų teisės aktų nuostatos, turi kreiptis į
Centrą aukščiau nurodytais kontaktais.
21. Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi tiek, kiek Centrui yra būtina, kiek juos saugoti
įpareigoja teisės aktai nuo sutikimo gavimo konkurso tinkamo vykdymo tikslu.
22. Duomenų subjektas sutinka, kad Centras, laikydamasi teisės aktų, konkurso tinkamo vykdymo
tikslu, viešintų dalį asmens duomenų (būtent: vardas, pavardė, darbo/veiklos/ ugdymosi vieta,
amžius/klasė)
Centro interneto
svetainėje www.ktkc.lt,
Centro
ir
konkurso
partnerių valdomose socialinių tinklų paskyrose (Facebook, Youtube) ar kt.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
23. Informacija apie konkursą skelbiama Kauno tautinės kultūros centro interneto svetainėje
www.ktkc.lt, įstaigos „Facebook“ paskyroje.
24. Konkurso dalyviai, laiku nepateikusieji paraiškų ir nepristačiusieji nurodytos medžiagos,
konkurse dalyvauti negalės.
25. Organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso apibendrinimo datą ir laiką, prisiimdami
atsakomybę apie pasikeitimus informuoti konkurso dalyvius.

26. Konkurso dalyvis, pateikdamas konkursui kūrybinį darbą, patvirtina, kad yra šio darbo
autorius ir sutinka, kad pateikta medžiaga būtų naudojama konkurse. Už autorinių teisių
pažeidimus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus atsako darbus atsiuntęs
konkurso dalyvis.
27. Kiekvienas konkurso dalyvis neatšaukiamai ir visam laikui be jokios kompensacijos suteikia
teisę Kauno tautinės kultūros centrui pristatytą nuotrauką, filmuotą medžiagą ir savo, šeimos
nario ar pedagogo sukurtą kūrinį ar pasirinktą tekstą iš literatūrinių šaltinių arba bet kurią jo
dalį naudoti be jokių apribojimų, jį reprodukuoti, platinti, skelbti, vertinti konkursui pateiktus
kūrybinius darbus Lietuvoje ir užsienyje, nurodant autorių.
28. Projekto baigiamojo renginio, apdovanojimų metu dalyviai bus fotografuojami ir filmuojami.
Nuotraukos bei filmuota medžiaga laikoma Kauno tautinės kultūros centro nuosavybe ir gali
būti naudojamos įstaigos kultūros, švietimo ir reklamos tikslams, skelbiama šviečiamaisiais
tikslais Kauno tautinės kultūros centro svetainėje, laikantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 2.22 str. 1 d. Kiekvieno renginyje dalyvaujančio dalyvio tėvas, globėjas privalo
užpildyti elektroninę sutikimo formą dėl fotografavimo-filmavimo ir nuotraukų bei vaizdo įrašų
viešinimo.
29. Išsamesnę informaciją teikia Kauno tautinės kultūros centro metodininkė Inga Nėnienė (el.p.
inga.neniene@ktkc.lt, tel. 8 699 54856).

