Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos ir dienraščio „Kauno diena“
organizuojamas kūrybinių darbų konkursas „Daiktai pasakoja istorijas...“
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Piešinių konkurso „Daiktai pasakoja istorijas...“ nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslą, užduotį, organizavimo ir
dalyvavimo, darbų vertinimo ir apdovanojimo tvarką.
1.2. Konkursas vyksta 2020 m. balandžio 21d. – gegužės 11 d. Konkursiniai darbai priimami iki 2020 m. gegužės 7 d.
Konkurso laureatų darbai skelbiami internetinėse svetainėse www.kamdaile.lt bei www.kaunodiena.lt
1.3. Konkurso organizatoriai – Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla ir dienraštis „Kauno diena“.

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDUOTIS
2.1. Konkursas „Daiktai pasakoja istorijas...“ skatina atkreipti dėmesį, pastebėti įdomius, brangius daiktus savo
aplinkoje. Brangius, nes jie turi savo istoriją, primena sutiktus žmones ar svarbius gyvenimo įvykius. Siekiama
ugdyti kūrybiškumą ir meninę saviraišką, atvaizduojant šiuos daiktus.
2.2. Konkurso užduotis: nupiešti pasirinktą daiktą ir parašyti šalia kelis sakinius apie jį – daikto istoriją. Darbą
nufotografuoti ir siųsti el. paštu vasara@kamdaile.lt
.
III. KONKURSO DALYVIAI
3. Konkurso dalyvių amžiaus grupės neapribojamos, gali dalyvauti vaikai ir suaugę asmenys.

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO EIGA
4.1. Konkursas vyksta 2020 m. balandžio 21d.–gegužės 11 d. Jis organizuojamas nuotoliniu būdu.
4.2. Konkursas organizuojamas šiais etapais:
4.2.1. Darbų siuntimas. Konkurso dalyviai iki gegužės 7 d. siunčia savo darbų nufotografuotus atvaizdus el.paštu:
vasara@kamdaile.lt
4.2.2. Nugalėtojų atrinkimas. Kauno A. Martinaičio dailės mokyklos sudaryta vertinimo komisija renka nugalėtojus
gegužės 8- 9 d.d. Darbai vertinami atsižvelgiant į tris amžiaus kategorijas: amžiaus grupė iki 10 metų, 11–16
metų amžiaus grupė ir suaugusieji.
4.2.3. Konkurso nugalėtojų paskelbimas. Konkurso nugalėtojai 2020 m. gegužės 11 d. skelbiami internetinėse
svetainėse www.kamdaile.lt bei www.kaunodiena.lt, mokyklos facebook paskyroje skelbiama nuoroda.
4.3. Pateikdamas piešinį Konkursui autorius tampa Konkurso dalyviu bei sutinka, kad Konkursui pateiktos piešinių
nuotraukos gali būti neatlygintinai ir be apribojimų naudojami konkurso sklaidos tikslais, o piešinių nuotraukos
skelbiamos organizuojančių įstaigų elektroninėje svetainėje, socialiniuose tinkluose, spaudoje.

V. DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS
5.1. Darbus vertins Kauno A. Martinaičio dailės mokyklos sudaryta vertinimo komisija.
5.2. Vertinimo kriterijai: atsakymas į temą, darbo originalumas, kūrybinio darbo atlikimo kokybė ir estetinis vaizdas.
5.3. Darbai vertinami atsižvelgiant tris amžiaus kategorijas: amžiaus grupė iki 10 metų, 11 – 16 metų amžiaus grupė ir
suaugusieji.
5.4. Iš kiekvienos amžiaus kategorijos, susumavus komisijos vertinimo rezultatus, išrenkami 1-III vietų laimėtojai, kurie
apdovanoti prizais – leidyklos „Alma literra“ knygomis ir diplomais.
5.6. Vertinimo komisija pasilieka teisę I, II, III vietos laimėtojais skelbti daugiau negu 1 asmenį.
5.7. Vertinimo komisija pasilieka teisę skirti papildomus apdovanojimus.

