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VŠĮ „EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ FONDAS“ 

KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO „FUTBOLO MENAS“ 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Moksleivių kūrybinių darbų konkurso „Futbolo menas“ (toliau – Konkursas) nuostatai skirti 

apibrėžti Konkurso tikslą, darbų pateikimo tvarką, organizavimą bei vertinimą.  

2. Konkurso organizatorius yra VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (toliau – Organizatorius). 

3. Konkursas yra „Fare Network“ visame pasaulyje  organizuojamos „Football people“ veiksmo 

savaitės dalis.  

4. Konkurso nuostatai yra paskelbti Organizatoriaus internetinėje svetainėje (http://lt.efhr.eu). 

5. Informacija apie Konkursą bus skelbiama Organizatoriaus interneto svetainėje, Facebook 

paskyroje: https://www.facebook.com/EFHR.lt/ bei žiniasklaidoje.  

6. Dalyvavimas konkurse yra savanoriškas ir nemokamas. 

II. KONKURSO TIKSLAS IR TEMA 

7. Konkurso tema – futbolas, kaip priemonė skleisti žinią apie žmogaus teises.  

8. Konkurso tikslas – paskatinti moksleivius išreikšti idėjas, kaip futbolas gali perduoti žmogaus 

teisių vertybes (lyčių, rasių, tautybių lygybė, tolerancija, įvairovė), taip pat ugdyti moksleivių 

vertybines nuostatas, kūrybinius gebėjimus, saviraišką. 

III. DALYVIAI 

9. Konkurse gali dalyvauti 5-10 klasių moksleiviai iš Vilniaus miesto mokyklų.  

IV. REIKALAVIMAS KŪRYBINIAMS DARBAMS 

10. Konkursui pateikiami darbai turi būti atlikti dailės raiškos priemonėmis bei: 

10.1. turi atitikti Konkurso temą, 

10.2. turi būti nupiešti ant A3 formato lapo, 

10.3. gali būti atlikti naudojant įvairią kūrybinę techniką: pasteles, dažus, tempera, 

flomasterius, tušinukus, pieštukus, grafika ar anglį. Piešiniuose gali būti elementų iš kitų 

medžiagų ar priemonių (pavyzdžiui, siūlų, šiaudų, vatos, medžio lapų ir kt.), 
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10.4. privalo būti estetiški ir paruošti eksponavimui,  

10.5. negali pateikti nelegalios ar žalingos informacijos, kurstančios neapykantos, nesantaikos, 

rasizmo ar ksenofobijos. 

11. Antrojoje piešinio pusėje būtina pritvirtinti dalyvio kortelę, kurioje būtina nurodyti: 

11.1. švietimo įstaigos pavadinimą, 

11.2. informaciją apie autorių: vardą, pavardę, amžių, el. paštą ir telefono numerį, namų arba 

mokyklos adresą, 

11.3. vadovo, mokytojo (jei toks yra) vardą, pavardę, kontaktus. 

12. Jeigu dalyvio kortelė arba informacija apie autorių pritvirtinta gerojoje piešinio pusėje, darbai 

nebus vertinami ir eksponuojami. 

13. Vienas asmuo gali pateikti tik vieną piešinį. 

14. Atsiųsti darbai privalo būti individualūs ir niekur anksčiau neskelbti. Kolektyviniai darbai nebus 

vertinami. 

V. KŪRYBINIŲ DARBŲ PATEIKIMO TVARKA 

15. Kūrybiniai darbai turi būti pristatyti tiesiogiai arba atsiųsti iki 2019 m. spalio 18 d., adresu VšĮ 

Europos žmogaus teisių fondas, J. Dobkevičiaus g. 6, Vilnius LT-02189. 

VI. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

16. Ugdymo įstaigos, dalyvaujančios konkurse, iki 2019 m. spalio 18 d. turi atsiųsti užpildytą dalyvio 

anketą (pavyzdinė forma pateikiama priede Nr. 1) adresu info@efhr.eu su prierašu „FUTBOLO 

MENAS“.  

17. Darbų vertinimas vyks 2019 m. spalio 21-23 dienomis.  

18. Visos kūrybinių darbų nuotraukos bus talpinamos Organizatoriaus Facebook paskyroje.  

19. Visi festivalio konkursinėje programoje dalyvavę dalyviai gaus festivalio dalyvio pažymėjimą-

padėką. 

VII. DARBŲ VERTINIMAS BEI APDOVANOJIMAS 

20. Vertinimo kriterijai:  

20.1. temos suvokimas ir atskleidimas, 

20.2. idėjos originalumas,  

20.3. estetinis vaizdas,  

20.4. kūrybiškumas. 
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21. Konkursui pateiktus kūrybinius darbus vertins iš Konkurso Organizatoriaus ir partnerių sudaryta 

vertinimo komisija.  

22. Iš visų darbų vertinimo komisija atrinks 3 geriausius darbus, kurių autoriai bus apdovanoti 

diplomais bei specialiomis dovanomis. 

23. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas ir prizus. 

24. Konkurso parodos atidarymas ir laureatų apdovanojimai vyks 2019 m. spalio 24 d. Kviečiami į šį 

renginį dalyviai bus papildomai informuoti dėl renginio vietos ir laiko.  

25. Konkurso darbai bus eksponuojami Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijoje, adresu V. Druskio g. 

11, Vilnius. 

26. Konkurso sąlygų neatitinkantys darbai ar pateikti pasibaigus terminui bus nevertinami. 

 

VIII. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

27. Skelbiant Konkurso darbus Facebook paskyroje, Organizatorius įsipareigoja neskelbti privačios 

dalyvių informacijos. Viešinant darbus parodoje bei internete bus nurodomas tik Konkurso 

dalyvių vardas ir amžius.  

28. Dalyvaujantys konkurse asmenys sutinka, kad jų asmeniniai duomenys būtų tvarkomi 

Organizatoriaus taip, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės 

aktai. Organizatorius gautus duomenis saugos tiek, kiek to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, 

bet ne ilgiau nei 2 metus nuo tokių duomenų gavimo. 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

29. Už siuntimo metu dingusius ar sugadintus darbus organizatoriai neatsako. 

30. Pasibaigus konkursui ir parodai, darbus galima atsiimti išsiųstuoju adresu iki 2019 m. gruodžio 

20 d., susisiekus su Organizatoriais. Vėliau darbai nesaugomi. 

31. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus publikuoti ir reprodukuoti savo nuožiūra, 

neišmokant honoraro. Dalyvavimas šiame konkurse laikomas autorių sutikimu su šiomis 

sąlygomis. 

32. Apie galimus konkurso sąlygų pakeitimus organizatorius informuos savo internetinėje svetainėje.  



 

Priedas Nr. 1 

 

VŠĮ „EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ FONDAS“ 

KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO „FUTBOLO MENAS“ 

DALYVIO ANKETA 

 

 

(mokyklos pavadinimas) 

 

Eil. 

Nr.  

Dalyvio vardas, pavardė Amžius / 

klasė 

Mokytojo vardas, pavardė 

    

    

    

    

    

 

Kontaktinis asmuo: 

 

(pareigos, vardas, pavardė, el. pašto adresas arba telefono numeris, parašas) 


