PATVIRTINTA
Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“
(Vaikystės pedagogikos centro) direktoriaus
2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-____

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO
GRUPIŲ VAIKŲ NUOTRAUKŲ KONKURSO
,,GRAŽIAUSIOS MANO MIESTO VIETOS VAIKO AKIMIS” NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų nuotraukų
konkurso „Gražiausios mano miesto vietos vaiko akimis“ (toliau – Konkursas) organizavimo
nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso tikslą, vykdymo laiką, organizavimo tvarką
bei sąlygas.
2. Nuotraukų konkursas skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čiui paminėti.
3. Konkurso laikas – nuo 2018-12-01 d. iki 2018-12-16 d.
Informacija apie parodą ir nuostatai skelbiami adresais www.auksinisgaidelis.lt ir
http://www.vspt.lt.
II SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Konkurso tikslas – puoselėti patriotiškumo, tautiškumo, pasididžiavimo savo
miesto, kaip Lietuvos dalelės vertybines nuostatas, įprasminant Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio svarbą.
5. Uždaviniai:
5.1. Skatinti vaikus, jų atrimtuosius bei kitus bendruomenės narius domėtis savo
miesto gražiomis vietomis, pastebint jo išskirtinumą, ir pristatyti jį šalies gyventojams.
5.2. Ugdyti pagarbą ir meilę Tėvynei.
5.3. Skatinti norą džiuginti kitus gražiausiomis Lietuvos miestų, miestelių ir
gyvenviečių vaizdais ir vietomis, pastebėtomis vaiko akimis.
III SKYRIUS
DALYVIAI
6. Nuotraukų konkurse dalyvauja Lietuvos respublikos ikimokyklinių ugdymo įstaigų
pedagogai, ugdytiniai ir jų tėveliai.
IV SKYRIUS
ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA

7. Nuotraukų konkursą „Gražiausios mano miesto vietos vaiko akimis“ organizuoja
Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras) pedagogės Larisa
Minič ir Nadėžda Vetochina.
8. Konkursui pateikiamos tik skaitmeninių nuotraukų bylos (failai).
9. Iš vienos įstaigos galima atsiusti ne daugiau nei tris failus.
10. Konkurso objektas – miesto vieta įdomi vaikui. Pristatant nuotraukas, pageidautina
pavadinimas ir trumpas aprašymas.
11. Nuotraukų failus konkursui „Gražiausios mano miesto vietos vaiko akimis“
siųsti el. paštu vospitatel@mail.ru arba laraminic@sugardas.lt ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio
16 d.
12. Kartu su nuotraukomis el. paštu atsiųsti užpildytą anketą ( 1 priedas).
13. Nuotraukų paroda bus eksponuojama interneto svetainėje www.auksinisgaidelis.lt
nuo 2018-12-18 d. iki 2019-02-20 d.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Parodos organizatoriai pasilieka teisę publikuoti fotografijas įvairiose interneto
svetainėse.
14. Visi dalyviai bus apdovanoti organizatorių padėkos raštais (išsiųsime el. paštu).
15. Autorius, pateikdamas nuotrauką parodai, patvirtina, kad yra šios nuotraukos
autorius ir yra gavęs joje esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką pateikti parodai. Už autorinių teisių
pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys.
16. Dalyvavimas parodoje laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis.
__________________

1 priedas
Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų nuotraukų konkurso
„Gražiausios mano miesto vietos vaiko akimis“
DALYVIO KORTELĖ
Ugdymo įstaigos pavadinimas, adresas

Pedagogo vardas, pavardė, el. pašto adresas,
telefonas
Grupės pavadinimas/ugdytinio vardas,
pavardė, amžius

