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PUOKŠČIŲ IR KOMPOZICIJŲ PARODOS – KONKURSO
„KALĖDINĖ FANTAZIJA 2017. ŽIEMOS IMPROVIZACIJOS“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Puokščių ir kompozicijų paroda–konkursas „Kalėdinė fantazija 2017. Žiemos
improvizacijos“ nuostatai reglamentuoja:
1.1. puokščių ir kompozicijų parodos–konkurso „Kalėdinė fantazija 2017. Žiemos
improvizacijos“ (toliau – Konkursas) organizavimo tvarką;
1.2. konkurso sąlygas;
1.3. konkurse dalyvaujančių puokščių ir kompozicijų vertinimo tvarką;
1.4. laureatų apdovanojimų tvarką.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2. Skatinti kūrybiškumą ir saviraišką, suteikiant galimybę savo darbus pristatyti visuomenei.
3. Įprasminti Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų džiaugsmą.
4. Išsiaiškinti geriausias kompozicijas ir mažosios plastikos objektus, kuriuose atsispindėtų
konkurso tema.
5. Populiarinti gaminių iš įvairių medžiagų bei dekoratyvinių augalų funkcinį pritaikymą.
III. KONKURSO ORGANIZATORIAI
6. Konkursą organizuoja Radviliškio dailės mokykla.
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO VIETA IR LAIKAS
7. Konkursas organizuojamas 2017 m. gruodžio mėn.
8. Kompozicijas pateikti iki 2017 m. gruodžio 1 d. 17 val., adresu: Kęstučio g-vė 8, Radviliškis.
9. Konkursinių kompozicijų paroda organizuojama 2017 m. gruodžio 4–21 d. Radviliškio dailės
mokyklos galerijoje (Kęstučio g-vė 8, Radviliškis).
V. DALYVIAI
10. Parodoje–konkurse gali dalyvauti Radviliškio rajono ir miesto:
10.1. švietimo įstaigų ugdytiniai;
10.2. įstaigų, įmonių, organizacijų atstovai;
10.3. gyventojai.
VI. KONKURSO SĄLYGOS
11. Konkurso tema “Žiemos improvizacijos”.
12. Kompozicijos turi būti pakabinamos arba pastatomos, tvarkingos, estetiškai pateiktos.
13. Kompozicijų skaičius ribojamas: vienas autorius gali pateikti iki trijų kompozicijų.
14. Prie kompozicijos būtina pritvirtinti dalyvio anketą: (1 priedas). Anketą pildyti aiškiai
parašytomis didžiosiomis raidėmis ranka arba kompiuteriu. Nurodyti:
14.1. autoriaus vardą, pavardę ir amžių;

14.2. kompozicijos pavadinimą;
14.3. mokytojo vardą ir pavardę (jei jis yra);
14.4. įstaigos pavadinimą (jei tokią atstovauja);
14.5. autoriaus adresą (jei neatstovauja įstaigos);
14.6. telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
15. Kompozicijoms iš vienos įstaigos, būtina pridėti bendrą teikiamų puokščių ir kompozicijų
sąrašą (2 priedas).
VII. VERTINIMAS
16. Kompozicijos bus vertinamos pagal šias grupes:
16.1. I grupė – 5 – 11 metų;
16.2. II grupė – 12 – 19 metų;
16.3. III grupė –įstaigų, įmonių, organizacijų atstovai, rajono ir miesto gyventojai.
17. Konkursui pateiktas kompozicijas vertina komisija, sudaryta iš dailės mokytojų ir floristų.
18. Vertinimo komisijos sudėtį tvirtina Radviliškio dailės mokyklos direktorius.
19. Kompozicijos vertinamos pagal šiuos kriterijus:
19.1. temos suvokimą ir atskleidimą;
19.2. idėjos orginalumą;
19.3. meninę raišką.
VIII. APDOVANOJIMAS
20. Vertinimo komisija iš kiekvienos grupės atrenka lauretus. Nugalėtojų skaičių numato
konkurso vertinimo komisija ir organizatoriai.
21. Laureatai apdovanojami diplomais ir dovanomis, dalyviai – padėkos raštais. Galimi
paskatinamieji prizai.
22. Puokščių ir kompozicijų parodos–konkurso „Kalėdinė fantazija 2017. Žiemos
improvizacijos“ uždarymas ir laureatų apdovanojimas vyks 2017 m. gruodžio 21 d. 17 val.
23. Kompozicijos autoriams bus grąžinamos po renginio, 2017 m. gruodžio 21-22 d.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Nuostatai ir informacija apie konkursą, konkurso nugalėtojus skelbiama Radviliškio dailės
mokyklos interneto svetainėje adresu https://dailes.radviliskis.lm.lt/ ir Radviliškio rajono
savivaldybės interneto svetainėje adresu http://www.radviliskis.lt/
25. Nuostatai gali būti keičiami Radviliškio dailės mokyklos direktoriaus įsakymu.
26. Papildoma informacija teikiama: tel. (8 422) 52992, el.p. radvildaile@gmail.com .
_____________________

