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KONKURSAS 
„EUROPA– ATEITIES KARTOMS“ 

 
KONKURSO NUOSTATAI 

Konkurso „Europa – ateities kartoms“ (toliau konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso 
organizavimo tvarką.  

1. Bendrieji nuostatai 
 

1.1.  Konkurso organizatorius. 
Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija bei jos narys 
europarlamentaras Juozas Olekas. 

 
1.2.  Konkurso tikslas. 

Video meno, kūrybiškumo skatinimas pažvelgiant į savo kraštą Europos kontekste. 
Skatinama pasitelkiant filmavimo, fotografavimo ar kitas vizualaus meno priemones 
sukurti filmukus tema „Europa – ateities kartoms“, kuo galime didžiuotis. 
 

1.3.  Konkurso „Europa – ateities kartoms“ potemės: 

Pasirinkta filmuko tema turi sietis su Europos Parlamento socialistų ir demokratų 
pažangiojo aljanso frakcijos prioritetinėmis kryptimis:  

• Socialinė, ekonominė gerovė mano krašte; 
• Migracija ir integracija mano krašte; 
• Kova su klimato kaita, aplinkosaugos vystymas ir rūšiavimas mano krašte. 

 
1.4.  Konkurso teritorija: Suvalkijos regionas – Marijampolės apskrities profesinio 

mokymo, kolegijų studentai, gimnazijų, mokyklų moksleiviai.  
 

1.5.  Konkurso trukmė.  
 Konkurso trukmė: 2020 02 01 – 2020 12 15. Darbus siųsti iki 2020 11 01.    

 
1.6.  Dalyvių amžius. 

14-24 m. komandą gali sudaryti 1-5 asmenys.  
Konkurse gali dalyvauti Marijampolės apskrities mokyklose, gimnazijose (8-12 klasių), 
profesinėse mokyklose, kolegijose besimokantys asmenys. 

 
2. Konkurso užduotis 

 
2.1.  Sukurti video klipą tema „Europa – ateities kartoms“. Video trukmė – 2-5 minutės. 
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2.2.  Konkursui pateiktas video darbas turės būti autorinis kūrinys – sukurti scenarijų ir jį 
įgyvendinti (atlikti filmavimo, montavimo ir kt. darbus) turi konkurso dalyvis arba 
komandos nariai. Vizualinių kompozicijų darbai, idėjos gali būti įvairios, atspindinčios 
pasirinktą potemę. Turi būti išlaikomas nuoseklumas. Vienas pagrindinių vertinimo 
kriterijų – kūrybiškumas, idėjos pateikimas. 

 
3. Autorių teisės ir duomenų apsauga 

 
3.1.  Kiekvienas dalyvis patvirtina ir užtikrina, kad jo (komandos) pateiktas video darbas yra 

originalus kūrinys, sukurtas savarankiškai ir nepažeidžiant kito asmens ar autoriaus 
teisių ir kitos intelektinės nuosavybės teisių, kad kiti asmenys į šį kūrinį neturi jokių 
teisių ar teisėtų interesų. 

3.2.  Dalyvaudamas konkurse dalyvis sutinka, kad konkurso organizatoriai gali viešai skelbti 
pateiktus video darbus (tinklapyje, socialiniuose tinkluose ar YouTube kanale, ar kitose 
platformose). Šios teisės suteikiamos neatlygintinai.  

3.3.  Dalyviai sutinka, kad organizatoriai išsaugotų, apdorotų ir perduotų jų duomenis, 
pateiktus organizuojant konkursą tiek, kiek tai reikalinga ir tikslinga organizuojant 
konkursą (laimėtojų nustatymui, darbų pristatymo, laimėtojų kelionės organizavimo 
tikslais). Dalyvių asmens duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims kitais 
tikslais. 

3.4.  Organizuojant darbų pristatymą, renginys gali būti fotografuojamas, o nuotraukos 
naudojamos konkurso organizavimo tikslais (publikuojama tinklapyje, ar socialiniuose 
tinkluose). 

3.5.  Jei konkurso dalyviai yra nepilnamečiai asmenys, bus prašomas tėvų sutikimas naudoti 
medžiagą ir nuotraukas iš konkurso darbų pristatymo. Laimėjimo atveju bus prašomas 
tėvų leidimas vykti į kelionę bei tvarkyti asmens duomenis konkurso organizavimo ir 
kelionės tikslais. 

 
4. Konkurso organizavimas 

 
4.1.  Visa informacija skelbiama tinklapyje www.olekas.eu/konkursas ar socialinio tinklo 

Facebook paskyroje www.facebook.com/MEPOlekas. Visi video klipai bus talpinami 
tinklapyje www.olekas.eu/konkursas ar YouTube tinkle. 

4.2.  Konkursas paskelbiamas Marijampolės apskrities mokymo įstaigose, o dalyviai 
dalyvauja individualiai ar grupėmis (1-5 žm.).  
 

4.3.  Konkurse gali dalyvauti 2.5 punkte minimi moksleiviai, studentai komandomis. 
Komandą savanoriškais pagrindais sudaro 1-5 dalyvaujantys asmenys. Komandų 
kiekvienoje mokymo įstaigoje skaičius neribojamas.  

 
4.4.  Dalyvavimo konkurse registracija vyksta nuo 2020 02 01 iki 2020 11 01. Paraiškos 

registracijai pateikiamos el. paštu konkursas@olekas.eu pateikiant komandos 
pavadinimą, jos narių vardus, pavardes, amžių, mokymo įstaigos pavadinimą bei 
komandos atstovo elektroninio pašto adresą ir telefoną. 

 
4.5.  Viena komanda konkursui gali pateikti tik vieną darbą. 

 
4.6.  Sukurti darbai atsiunčiami elektroniniu paštu konkursas@olekas.eu 

 
4.7.  Dalyvio paraiška ir pats darbas pateikiamas LR valstybine kalba, tačiau atliekant 

numatytą užduotį leidžiami tam tikri būtini, konkurso idėją atitinkantys, neišvengiami 
kalbiniai nukrypimai. 
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5. Darbų vertinimas 

 

5.1.  Pagrindiniai darbų vertinimo kriterijai: 
5.1.1. Atitikimas konkurso nuostatams;  
5.1.2. Darbo turinys vertinant pademonstruoto kūrybiškumo ir originalumo 

aspektais; 
5.1.3. Idėjų pateikimas. 
 

5.2.  Darbus  vertins nepriklausoma vertinimo komisija, kurią sudarys Europos Parlamento 
socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos narys europarlamentaras Juozas 
Olekas, 2 J. Oleko biuro nariai bei  2 nepriklausomi komisijos nariai. 
 

5.3.  Darbai nebus vertinami, jei jie neatitiks konkurso nuostatuose išdėstytų reikalavimų ar 
kils įtarimas dėl plagijavimo.  

 
5.4.  Vertinimo komisijos sprendimu geriausių darbų autoriai bus paskelbti 2020 m. 

lapkričio mėn. Konkurso dalyviai bus pakviesti į apdovanojimų renginį.  
 

6. Prizai 
 

6.1.  Darbų autoriai bus pakviesti į šventinį renginį, kurio metu bus nustatomi laimėtojai: 
6.1.1. 1 vieta. Geriausios komandos narių ekskursija autobusu į Europos 

Parlamentą Briuselyje. Ekskursijos data bus tikslinama.  
6.2.  Visi pakviesti dalyvauti apdovanojimuose gaus dalyvio raštus. 
 

7. Baigiamos nuostatos 
 

7.1.  Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus publikuoti ir reprodukuoti. 
7.2.  Telefonai pasiteiravimui: Živilė Čepaitė, 85 277 55 03, 8 676 20540, el. p. 

konkursas@olekas.eu. 
 
 
 
 


