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SKAITYMO SKATINIMO KONKURSO „SUKURK REKLAMĄ KNYGAI“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Skaitymo skatinimo konkursas „Sukurk reklamą knygai“ (toliau – konkursas)
organizuojamas įgyvendinant tarptautinį Comenius Regio partnerystės projektą „Skaitymo
skatinimas ugdant kūrybiškumą“. Projekto veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą
programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projekto
partneriai Lietuvoje – Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Ignalinos gimnazija, Ignalinos
rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Ignalinos kultūros ir sporto centras, Ignalinos rajono
pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras. Partnerinis regionas Vokietijoje – Biureno
miesto savivaldybė.
2. Konkurso tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo skaitymą, ugdant kūrybiškumą, bei skatinti
tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
3. Konkursas vyksta 2015 m. sausio 20 – balandžio 15 d.
4. Konkursą organizuoja Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka.
II. KONKURSO DALYVIAI IR DARBŲ PATEIKIMAS
5. Konkurse gali dalyvauti Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ar
neformaliojo švietimo mokyklų mokiniai individualiai arba komandomis.
6. Komandos narių skaičius neribojamas. Komandą gali sudaryti to paties arba skirtingo
amžiaus mokiniai, besimokantys toje pačioje arba skirtingose rajono mokyklose.
7. Konkurso dalyviai konkursui pateikia sukurtas reklamas, kuriose reklamuojama kokia
nors konkreti knyga, arba propaguojamas skaitymo skatinimas. Vienas dalyvis iš viso gali pateikti
(individualiai arba kaip komandos narys) ne daugiau kaip 3 darbus.
8. Pateikiant reklamą, būtina nurodyti:
8.1. Reklamos autoriaus (jei reklamą kūrė komanda, tai kiekvieno komandos dalyvio)
vardą, pavardę, amžių darbo pateikimo dieną, mokyklos, kurioje mokosi, pavadinimą.
8.2. Darbo vadovo (jei toks yra) vardą, pavardę, darbovietę, pareigas. Darbo vadovas
būtinas, jei reklamoje naudojami vaikų iki 18 m. amžiaus atvaizdai.
8.3. Jei reklamuojama konkreti knyga – knygos autorių, pavadinimą.
9. Reklamos, patalpintos elektroninėje laikmenoje, iki 2015 m. kovo 27 d. pristatomos į
Ignalinos rajono savivaldybės viešąją biblioteką arba atsiunčiamos el. paštu adresu
biblioteka@ignalinosvb.lt.
10. Reklamoje vaikų iki 18 m. atvaizdai (fotografija, vaizdo ar garso įrašai) gali būti
naudojami tik laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos vaiko teisių
apsaugos pagrindų įstatymo, Visuomenės informavimo įstatymo, kitų galiojančių teisės aktų. Už
tinkamą vaiko atvaizdo naudojimą atsako darbo vadovas.

III. REIKALAVIMAI REKLAMOMS
11. Konkursui gali būti pateikiami bet kokio žanro fimai-reklamos.
12. Reklamoje negali būti naudojama jokia žalinga ar nelegali informacija. Pateikta
informacija turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Konkursui galima teikti tik
autorinį kūrinį, kuris negali būti kitų asmenų sukurtų darbų plagiatas ar kopija.
13. Reklama gali būti kuriama pasitelkus įvairias vaizdo priemones, animaciją,
kompiuterinę grafiką ir pan. (gali būti filmuota vaidybinė situacija, kompiuteriu kurta animacija ir
kt.).
13.1. Reklamos trukmė – iki 1,5 min.
13.2. Konkursui galima pateikti tik originalias, niekur kitur nenaudotas reklamas.
13.3. Sukurtos reklamos pateikiamos *.MP4, *.MOV, *.AVI, *.WMV, *.MPEG4 bylose.
Bylos dydis negali būti didesnis negu 150 MB.

IV. VERTINIMAS
14. Reklamas vertina Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus
sudaryta vertinimo komisija, į kurią kviečiami projekto partnerių atstovai.
15. Vertinimo komisija sukurtas reklamas vertina pagal dalyvių amžiaus grupes:
15.1. I grupė – 6–10 m.;
15.2. II grupė – 11–14 m.;
15.3. III grupė – 15–19 m.
16. Komanda amžiaus grupei priskiriama pagal vyriausiojo komandos nario amžių.
17. Visos pateiktos reklamos iki kovo 31 d. patalpinamos internetinėje erdvėje, 2015 m.
balandžio 1–12 d. skelbiamas balsavimas.
18. Vertinant reklamas, atsižvelgiama į:
18.1. reklamos įtaigumą ir poveikį vaikų skaitymo skatinimui;
18.2. kūrybiškumą, meniškumą, originalumą;
18.3. interneto vartotojų paskirtų balsų skaičių.
19. Darbai, neatitinkantys reikalavimų ar pateikti nesilaikant darbų pateikimo tvarkos,
nevertinami.
20. Vertinimo komisija kiekvienoje amžiaus grupėje išrenka I–III vietų laimėtojus.
Komisija, atsižvelgdama į pateiktų darbų skaičių ir kokybę, pasilieka teisę keisti skiriamų vietų
skaičių bei skirti papildomas nominacijas.
IV. KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
21. Konkurso rezultatai skelbiami ir nugalėtojai apdovanojami Ignalinos kultūros ir sporto
centre 2015 m. balandžio 15 d.
22. Konkurso nugalėtojai apdovanojami diplomais ir piniginiais prizais (čekiais). Jei laimi
komanda, diplomas ir piniginis prizas skiriamas bendrai visai komandai.
23. Visi konkurso dalyviai apdovanojami padėkos raštais (jei dalyvauja komanda,
komandai skiriama viena bendra padėka).
_____________________________
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