
Dalyvavimo sąlygos 

Vokiečių kalbos dienų iniciatorių –  

Vokietijos ambasados, Goethe’s instituto, Centrinės užsienio švietimo sistemos 
valdybos (ZfA), Vokietijos akademinių mainų tarnybos (DAAD) ir Vokietijos ir 
Baltijos šalių prekybos rūmų (AHK) (toliau „Organizatoriai“) –  

paveikslėlių konkursas „Septyni patarimai tvariam gyvenimui“  

1. Vokiečių kalbos dienų „Ö kaip öko?“ proga Organizatoriai skelbia paveikslėlių konkursą 
„Septyni patarimai tvariam gyvenimui“ (toliau „Konkursas“).  

2. Konkursas skirtas Lietuvos mokyklų 5–11 klasių moksleiviams, besimokantiems 
vokiečių kalbos.  

3. Konkurso pradžia – 2020 m. balandžio 20 d., pabaiga – 2020 m. gegužės 31 d. 
4. Konkurso dalyviai sukuria septynis paveikslėlius tvarumo tema. Prie kiekvieno 

paveikslėlio (ne ant paties paveikslėlio, o atskirai) dalyviai parašo po trumpą 
komentarą/paaiškinimą vokiečių kalba, kaip tai siejasi su tvariu gyvenimo būdu: 
„Sieben Nachhaltigkeitstipps“. Paveikslėlius, sukurtus ant atskirų horizontalaus A4 
formato popieriaus lapų, dalyviai nuskanuoja arba nufotografuoja ir pateikia 
Konkursui jpg formatu. Paveikslėlių originalai lieka pas autorių (autorius) iki Konkurso 
rezultatų paskelbimo.  

5. Dalyvauti galima individualiai arba savo klasės moksleivių grupėje. 
6. Dalyvavimas Konkurse yra savanoriškas ir nemokamas. 
7. Norėdami dalyvauti Konkurse, dalyviai savo paveikslėlius su komentarais atsiunčia iki 

2020 m. gegužės 31 d., užpildę registracijos anketą interneto svetainėje 
www.goethe.de/lietuva. 

8. Siųsdami paveikslėlius ir komentarus Konkursui, dalyviai turi pateikti šiuos asmens 
duomenis: dalyvio/ių vardas, pavardė, mokykla, klasė, dalyvio/ių vokiečių kalbos 
mokytojo(s) vardas ir pavardė, el. paštas. 

9. Asmeniniai dalyvių duomenys bus naudojami tik vadovaujantis Bendruoju duomenų 
apsaugos reglamentu. Dalyviai sutinka, kad Konkurso Organizatoriai elektroniniu 
būdu kaups ir naudos jų asmeninius duomenis tik Konkurso tikslais. 

10. Pateiktus darbus vertins komisija, kurią sudarys menininkai, mokytojai, Organizatorių 
atstovai.  

11. Vertinimo kriterijai: dalyvių amžių atitinkantis paveikslėlio apipavidalinimas ir jo 
atlikimo kokybė; idėjos įgyvendinimo kūrybiškumas ir paveikslėlio komentaro 
išbaigtumas.  

12. 5–8 klasių ir 9–11 klasių kategorijose komisija atrinks po vieną nugalėtoją/nugalėtojų 
grupę, kuriam/kuriai kartu su klase bus suteikta galimybė dalyvauti kūrybinėse 
dirbtuvėse.  

13. Konkursui pasibaigus Organizatoriai informuos nugalėtojus/nugalėtojų grupes el. 
paštu, jie taip pat bus paskelbti Organizatorių interneto svetainėje bei Facebook 
paskyroje.  

14. Prizo išmokėjimas grynaisiais pinigais negalimas jokiomis aplinkybėmis.  
15. Dalyviai suteikia Organizatoriams vietos ir laiko požiūriu neribotą, o turinio pažiūriu 

Konkursu apribotą teisę visais galimais būdais naudoti jų Konkursui atsiųstus 
paveikslėlius ir jų komentarus. Ypač pabrėžtina teisė juos publikuoti ir padaryti viešai 
prieinamus.  

16. Naudojimo teisės suteikiamos nemokamai.  
17. Dalyviai užtikrina, kad į jų atsiųstus paveikslėlius ir komentarus tretieji asmenys neturi 

jokių teisių (pvz., autorių teisių, kitų gretutinių ar asmeninių teisių), ir kad jie gali jais 
laisvai disponuoti.  

18. Dalyviai iš anksto atleidžia Organizatorius nuo bet kokių trečiųjų asmenų pretenzijų, 
paremtų teiginiu, kad pirmiau pateiktas užtikrinimas neatitinka tikrovės.  

19. Organizatoriai turi teisę, tačiau neprivalo naudoti atsiųstus paveikslėlius ir 
komentarus.  

20. Bet kokiu būdu naudodami dalyvių paveikslėlius ar jų komentarus Organizatoriai 
nurodys autorių pavardes. 

https://www.goethe.de/ins/lt/lt/index.html
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