
 

 

,,Aš draugiškas aplinkai“ PLAKATŲ MAKETAVIMO KONKURSO NUOSTATAI 

I. Bendrosios nuostatos 

1) Konkurso ,,Aš draugiškas aplinkai“ nuostatai apibrėžia konkurso tikslą, dalyvius ir 

organizavimo tvarką. 

2) Konkurso organizatorius: Ventos regioninio parko direkcija  

3) Konkurso tikslas – ugdyti moksleivių meninius, kūrybinius sugebėjimus, skatinti 

aplinkosauginį sąmoningumą. 

4) Uždaviniai: 

a. Skleisti aplinkosaugines idėjas, skatinti mokinių sąmoningumą; 

b. Motyvuoti mokinius būti draugiškiems gamtai; 

c. Skatinti mokinių saviraišką ir kūrybingumą; 

5) Konkurso koordinatorius – Justas Teišerskis, Ventos regioninio parko direkcijos vyr. 

specialistas kraštotvarkininkas, elektroninis paštas justas.teiserskis@ventosparkas.lt 

 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 
 

6) Konkurse gali dalyvauti Mažeikių rajono gimnazijų 9 -12 klasių mokiniai 

7) Konkursas vyks nuo 2014 m. lapkričio 03 d. Iki 2015 kovo 17 d. 

8) Plakatų maketai turi būti: 

8.1) Konkursui pateikiami JPG skaitmeninio formato mokinių maketuoti ar piešti ir 

skenuoti plakatai. Plakatų matmenys turi būti 297 x 420 mm (A3 formatas). Plakatai bus 

vertinami atsižvelgiant į temos aktualumą, idėjos originalumą, jos įgyvendinimą, meninę 

raišką. 

8.2) Skaitmeniniai plakatai maketuojami Abode Photoshop, Corel Draw, Microsoft 

PowerPoint ar kitomis programomis. Jei plakatas piešiamas ranka, galutinis variantas 

turi būti skenuotas ir įsaugotas JPG skaitmeniniu formatu. 

9) Sumaketuotus JPG skaitmeninio formato plakatus iki 2015 m. kovo 17 d. siųsti elektroniniu 

paštu – info@ventosparkas.lt. Laiške nurodant sumaketuoto plakato pavadinimą, plakato 

autoriaus vardą ir pavardę, telefono numerį, mokyklos pavadinimą.  
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10) Plakatuose turi būti pavaizduota, kaip mokiniai supranta aplinkos apsaugą. Galimos 

plakatų temos yra šios: 

10.1) Antrinių žaliavų rūšiavimas; 

10.2) Nešiukšlink gamtoje; 

10.3) Poilsiauk gamtoje atsakingai; 

10.4) Nekurk laužo miške. 

11)  Plakatai bus vertinami pagal šiuos kriterijus: 

11.1) Kaip plakato vizualinis pateikimas atitinka konkurso temą; 

11.2) Plakato idėja – originalumas, savitumas; 

11.3) Estetiškumas. 

12) Plakatai atmetami ir nevertinami jei: 

12.1) Neatitinka konkurso tematikos; 

12.2) Yra nukopijuoti iš kitų šaltinių; 

12.3) Neatitinka nurodytų matmenų; 

12.4) Plakato tekstai turi būti tik lietuvių kalba, negali būti jokių įžeidžiančių ar kitaip 

neapykantą provokuojančių, diskriminaciją pabrėžiančių tekstų, vaizdų. 

III. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAS 

13) Organizatorių sudaryta vertinimo komisija atrinks autorių darbus, kurie bus spausdinami ir 

eksponuojami rajono gimnazijose bei gali būti neatlygintinai platinami; 

14) Visi konkurso dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais; 

15) Geriausių darbų autoriai apdovanojami Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 

įsteigtu prizu – kelione į vieną iš Lietuvos saugomų teritorijų. 

16) Informacija apie konkursą teikiama telefonu 864722824 arba el. paštu: 

justas.teierskis@ventosparkas.lt 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17) Konkurso organizatoriai pasilieka teisę plakatų maketus (jų fragmentus) neatlygintinai 

spausdinti, demonstruoti, viešai skelbti ir platinti, nurodant darbų autorius. Autorių 

sutikimas su šiomis sąlygomis laikomas darbų atsiuntimas į konkursą; 

18) Visa informacija, susijusi su konkursu, bus skelbiama svetainėje www.ventosparkas.lt  

19) Konkurso nugalėtojai 2015 m. kovo m. 20 d. bus skelbiami svetainėje www.ventosparkas.lt 
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