KAUNO PLAUKIMO MOKYKLOS TALISMANO SUKŪRIMO
KONKURSO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kauno plaukimo mokykla skelbia konkursą talismanui (personažui) sukurti.
2. Konkurso tikslas - suteikti galimybę visiems gyventojams panaudoti savo turimą meninį talentą ir
sukurti talismaną, kuris bus naudojamas plaukimo mokyklos renginiuose. Kviečiami visi kūrybingi
žmonės pasitelkti savo fantaziją ir nupiešti personažą, veikėją kurį būtų galima vadinti KPM
talismanu, taip pat su kuriuo būtų smagu susitikti plaukimo varžybose, organizuojamuose
renginiuose, šventėse, kuris galėtų džiuginti ne tik dalyvius, bet ir atvykusius svečius.
3. Teikdami talismano pasiūlymus, asmenys patvirtina, kad yra susipažinę su konkurso
nuostatais ir sutinka su jų sąlygomis.
4. Pirmų trijų vietų nugalėtojams bus įteiktos rėmėjų dovanos.
II. KONKURSO SĄLYGOS
5. Šiame organizuojame talismano sukūrimo konkurse gali dalyvauti visi norintieji (toliau - konkurso
dalyviai).
6. Konkurso dalyvių amžius neribojamas.
7. Reikalavimai talismanui:
7.1. Talismanas turi būti originalus, asmens (arba, jei ją kuria kolektyvas, kolektyvo) sukurtas
kūrinys; jis negali pažeisti jokių įstatymų ar trečiųjų šalių teisių, pavyzdžiui, jis negali pažeisti autorių
teisių, patentų, prekių ženklų, verslo paslapčių ar kitokių nuosavybės ar turtinių teisių, neturi pažeisti
įstatymų dėl garbės ir orumo, neturi pažeisti privatumo, viešumo, asmenybės teisių, sutartinių teisių,
bet kokio asmens, įstaigos ar kitokio subjekto teisių, pateikta idėja negali turėti elementų, kurie
pažeistų religines, etines, rasines, tautines ar moralines nuostatas.
7.2. Asmens sukurtas talismanas negali būti publikuotas viešai, tol kol vyksta konkursas.
7.3. Talismanas gali būti perteiktas piešinio forma (eskizu) ar perteiktas informacinėmis
technologijomis, taip pat autorius turi galimybę laisvai pasirinkti naudojamą piešinio techniką. Kitoje
piešinio pusėje turi būti nurodytas autoriaus vardas, pavardė, amžius, kontaktinis tel. nr., el. paštas
bei nupiešto talismano vardas.
7.4. Piešinys gali būti pateiktas įvairiu popieriaus lapo formatu ar įvairiomis informacinių
technologijų programomis.
8. Pristatomų idėjų skaičius asmeniui nėra ribojamas.
9. Talismano piešinius galima pateikti Kauno plaukimo mokyklos administracijai, adresu Demokratų
g. 34, arba el. paštu: paraiskos@swim.lt .

10. Laimėtojo ir prizininkų vardas ir pavardė bus skelbiami viešai.
11. Piešinius reikia pateikti iki 2018m. gruodžio 20 d., 12 val., vėliau pateikti piešiniai
nebus vertinami.

III. TALISMANO VERTINIMAS
12. KPM talismano konkurso laimėtojas ir prizininkai bus paskelbi 2018m. gruodžio 21d.
13. Komisija vadovausis šiais vertinimo kriterijais:
13.1. Vizualinis patrauklumas;
13.2. Tinkamumas;
13.3. Kūrybiškumas, originalumas ir autentiškumas.
14. Talismano autorius\iai apie laimėjimą bus informuotas\i asmeniškai.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Konkurso rezultatai bus skelbiami Kauno plaukimo mokyklos tinklalapyje www.swim.lt ir
Facebook paskyroje: www.facebook.com/kaunopm/ .
17. Bet kokie šiuose nuostatuose nepaminėti atvejai priklausys nuo Konkurso organizatoriaus
Sprendimo.

