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X-OJO TARPTAUTINIO VAIKŲ IR JAUNIMO DAILĖS KONKURSO  
„ČIURLIONIO KRAŠTO SPALVOS“ 

NUOSTATAI 
 

I. BENROSIOS NUOSTATOS 
1. X-ojo tarptautinio vaikų ir jaunimo dailės konkurso (toliau – Konkurso) nuostatai nustato 

Konkurso tikslus, uždavinius, organizavimą, sąlygas, reikalavimus, vertinimo kriterijus, vietą ir laiką. 
2. Konkurso tema – „Druskininkai – Čiurlionio angelų takais“. 
3. Konkurso tikslai, uždaviniai:  

3.1.  plėtoti kultūrinio-švietėjiško Lietuvos ir užsienio šalių meno mokyklų bendradarbiavimo 
galimybes; 
3.2.  suteikti galimybę kūrybingiems vaikams ir jaunimui reikštis tarptautinėje kultūrinėje 
erdvėje; 
3.3.  skatinti vaikų ir jaunimo meninę, kūrybinę saviraišką; 
3.4.  lavinti kūrybingų vaikų ir jaunimo meninius gebėjimus. 

          
II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

Konkurso vykdymo laikas, vieta, dalyvių registravimas 

4. Konkursas vyks 2022 m. birželio 2–3 d. Konkurso pradžia birželio 2 d. 11.00 val. Dalyvių re-
gistracija birželio 2 d. nuo 10.00 val. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės 
skyriuje (Vytauto g. 23, Druskininkai). 

5. Konkurso vieta: organizatorių numatytos vaizdingos vietos Druskininkų mieste (atviros ar už-
daros, priklausomai nuo oro sąlygų) 

6. Konkursą organizuoja Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla ir Drus-
kininkų kultūros centras. 

7.  Bendras Konkurso dalyvių skaičius ribotas. Užsiregistravus nustatytam dalyvių skaičiui, 
registracija bus stabdoma. 

8. Konkurso dalyviai iki 2022 m. gegužės 20 d. pateikia užpildytą dalyvio anketą (pridedama) ir 
dalyvio mokesčio pavedimo kopiją el. paštu: renginiai@druskininkumm.lt Pateikta dalyvio anketa 
garantuoja, kad esate susipažinę su Konkurso sąlygomis ir Jūsų pateikiama informacija yra teisinga. 

9. Konkurso dalyvio mokestis – 10 eurų. 
10. Dalyvio mokestį susimokėti pavedimu:  

 Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla  

 Swedbank, AB, sąskaitos Nr. LT797300010129560855  

 Mokėjimo paskirtyje nurodyti konkurso dalyvio vardą ir pavardę. 
11. Neatvykus į konkursą sumokėtas konkurso dalyvio mokestis negrąžinamas. 
12. Dalyviai skirstomi į 3 amžiaus grupes: 

 I grupė 9 – 11 metų; 

 II grupė 12 – 14 metų; 

 III grupė 15 – 18 metų. 
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13. Konkursinio darbo sąlygos:    
13.1. Konkursinio darbo atlikimo technika – tapyba (akvarelė, guašas, akrilas, tempera, pas-
telė, aliejiniai dažai); 
13.2. Konkursinio darbo formatas pagal grupes:  

 I grupė – A3; 

 II grupė – A2; 

 III grupė - A2; 
13.3. Konkurso organizatoriai dalyvius aprūpina molbertais, amžiaus grupei priskirto for-
mato popieriumi ar drobe. Kitomis Konkursui reikalingomis dailės priemonėmis pasirūpina 
dalyviai; 
13.4. Dalyvis Konkursui gali pateikti ne daugiau kaip vieną darbą. 

14. Konkurse gali dalyvauti tik dailės ir meno mokyklų mokiniai, besimokantys bendrojo ug-
dymo mokyklose.  

 
III. VERTINIMAS 

15. Konkurso darbai bus vertinami pagal pateiktus vertinimo kriterijus, skiriant prizines vietas. 
16. Vertinimo kriterijai: 

16.1  vaizdingas Druskininkų gamtos, atmosferos, nuotaikos ar objektų perteikimas;  
16.2  M. K. Čiurlionio kūrybos įtaka temos perteikimui;  
16.3  kūrybiškumas; 
16.4  meniškumas. 

17. Konkursui pateiktus darbus vertins Konkurso organizatorių sudaryta vertinimo komisija. Ver-

tinimo komisijos sprendimai neskundžiami.  

18. Konkurso dalyviams bei jų mokytojams bus įteikti padėkos raštai. Nugalėtojai bus apdovanoti  

laureatų diplomais, bei organizatorių ir rėmėjų dovanomis bei piniginiais prizais.   

 
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

19. Konkurso metu sukurti darbai lieka organizatorių nuosavybėje. 
20. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę Konkurso darbus neatlygintinai publikuoti ir repro-

dukuoti savo nuožiūra. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas dalyvavimas Konkurse. 
21. Konkurso eiga bus fiksuojama ir viešinama organizatorių tinklalapyje bei socialinių tinklų 

paskyrose, darbai eksponuojami Druskininkų miesto viešųjų erdvių parodose. 
22. Kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas dengia konkurso dalyviai. 
23. Detali Konkurso programa bus paskelbta organizatorių tinklalapyje www.druskininkumm.lt 

kovo 21 dieną. 
24. Dalyviai, pareiškę norą dalyvauti Konkurse ir atsiuntę užpildytą dalyvio anketą, sutinka, kad 

jų asmens duomenys – vardas, pavardė,  Konkurso metu darytos nuotraukos ir / ar vaizdo įrašas be 
atskiro dalyvių sutikimo ir atlygio būtų skelbiami viešai. 

 
 

                   

Daugiau informacijos:  

Telefonu: 

+370 620 42928 mokytoja Dovilė Petrauskienė 

+370 687 38940 vyr. mokytoja Neringa Akstinienė 

El. paštu: 

 dovile.petrauskiene@gmail.com 

neringa.akstiniene@gmail.com 
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