RESPUBLIKINIO PARODOS - KONKURSO ,,VELYKINIS MARGUTIS”
NUOSTATAI
1. PARODOS-KONKURSO DATA, VIETA, RENGĖJAI
1.1. Floristinių darbų paroda-konkursas ,,Velykinis margutis” (toliau - paroda-konkursas) vyks š.m.
balandžio 10-23 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje (Liepų d. 1, Girionys, Kauno raj.
LT 53101).
1.2. Parodos-konkurso tikslas:
-ugdyti moksleivių kūrybiškumą,
-lavinti meninį skonį ir saviraišką,
-plėsti mokytojų, mokinių ir jų tėvų, bendradarbiavimą,
-suteikti galimybę pristatyti sukurtas kompozicijas, puoselėjančias švenčių tradicijas, visuomenei.
1.3. Informacija apie parodą-konkursą teikiama: Žeta Bazarienė-parodos-konkurso kuratorė,
tel. +370 688 02159, el. p-tas z.bazariene@kmaik.lt.
2. DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS
2.1. Parodos- konkurso dalyviai skirstomi į grupes:
A- moksleiviai iki 11 m. amžiaus,
B- moksleiviai nuo 12 iki 17 metų,
C- suaugusieji nuo 18 metų,
D- šeimos ( moksleiviai drauge su šeimos nariais).
3. PARODOS-KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
3.1. Paroda-konkursas susideda iš šių dalių: parodos, kurioje bus eksponuojami konkursiniai darbai
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos erdvėse, konkurso ir apdovanojimo.
3.2. Darbus konkursui–parodai teikia konkurso-parodos dalyviai iki 2017m. balandžio 08 d.
Darbai grąžinami iki 2017 m. gegužės 04d. Neatsiimti darbai nebus saugomi.
4. REIKALAVIMAI TEIKIAMIEMS DARBAMS
4.1. ,,Velykinis margutis”. Tai floristinė kompozicija, kuriai pagaminti naudojamos tvarios
augalinės medžiagos, kurios visą parodos–konkurso laiką išliktų nepakitusios. Stilius, augalų
komponavimo ir tvirtinimo būdas nereglamentuojamas.
Darbų apimtys:
A grupei- kompozicija 0,3-0,5 m aukščio,
B grupei- tūrinė kompozicija 0,5-0,8 m aukščio.
C grupei ir D grupei-tūrinė pastatoma kompozicija 0,8-1,5 m aukščio.
4.2. Darbas turi būti paruoštas eksponavimui (margučiai su eksponavimui skirtu indu,
stovu ir t. t.).
4.3. Jei dalyviui reikalingos specialios eksponavimo sąlygos, jos turi būti iš anksto aptartos ir
suderintos su organizatoriais.
4.4. Prie kiekvieno darbo turi būti pritvirtinta kortelė (1 priedas).
5.
PAORDOS-KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS IR DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
5.1. Vertinami visų dalyvių darbai atitinkantys parodos-konkurso nuostatus 2017 m. balandžio 24
d. ir vertinimo komisija paskelbia vertinimo rezultatus Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos
tinklapyje www.kmaik.lt.

5.2. Pagrindiniai vertinimo kriterijai:
- idėja (originalumas, temos interpretacija, medžiagų parinkimas idėjai perteikti),
- kompozicija (forma, stilius, konstrukcija, pusiausvyra),
- meninė raiška (spalva, linijos, akcentas, niuansas),
- technika (augalų tvirtinimas, komponavimo būdas, medžiagų paruošimas ir gyvybingumo
užtikrinimas, pagarba medžiagai, kompozicijos švarumas).
5.3. Dalyviams bei jų mokytojams įteikiami parodos-konkurso dalyvio pažymėjimai, diplomai,
rėmėjų įsteigti prizai.
5.4. Kiekvienos grupės darbai vertinami:
- 1-oji vieta-vienas dalyvis,
- 2-oji vieta-du dalyviai,
- 3-ioji vieta-trys dalyviai,
- Vilties prizas-vienas dalyvis,
- Rėmėjo įsteigtas prizas.
5.5. Parodos-konkurso apdovanojimai vyks 2017m. gegužės 04d. 14 val. KMAIK 108 aud.
6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6.1. Parodos-konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus atsirinkti, publikuoti, reprodukuoti
savo nuožiūra. Darbų pristatymas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis
sąlygomis.
6.2. Skundų dėl nugalėtojų paskelbimo konkurso organizatoriai bei vertinimo komisija nepriima,
nenagrinėja ir savo sprendimo nekeičia.

