Vokiečių kalbos dienų „Ö kaip vokiškai?“ iniciatyva
Dalyvavimo sąlygos
1. Iniciatyva
1.1. Iniciatyvą skelbia Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Lietuvoje,
Goethe`s institutas Lietuvoje, Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK),
Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) ir Centrinė užsienio švietimo
sistemos valdyba (ZfA) (toliau Iniciatyvos organizatoriai).
1.2 Iniciatyva siekiama pabrėžti vokiečių kalbos vaidmenį Lietuvos švietimo
įstaigose, versle ir kitose gyvenimo srityse.
1.3 Iniciatyvoje gali dalyvauti visi norintieji: švietimo ir kultūros įstaigos, verslo
įmonės, valstybinės įstaigos ir visuomeninės organizacijos, pavieniai asmenys
(toliau Dalyviai).
1.4 Iniciatyvos data – 2022 m. spalio 17–23 d.
2. Dalyvavimas
2.1 Dalyvauti Iniciatyvoje galima rengiant akcijas ir renginius (toliau Renginiai),
susijusius su vokiečių kalba, Vokietija ar kitomis vokietakalbėmis šalimis arba
Vokietijos ir Lietuvos tarpusavio santykiais.
2.2 Renginiai pristatomi interneto svetainėje www.vokiskai.lt (toliau Iniciatyvos
svetainė).
2.3 Apie Renginių pobūdį sprendžia Dalyviai. Iniciatyvos organizatoriai pasilieka
teisę neskelbti Iniciatyvos svetainėje žeminančio ar įžeidžiančio turinio Renginių.
2.4 Renginių registracijos pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d., registracijos pabaiga
– 2022 m. spalio 5 d.
2.5 Registruodami Renginį svetainėje www.vokiskai.lt Dalyviai turi pateikti šiuos
išsamius ir teisingus duomenis: renginio datą, renginio pradžią ir pabaigą,
renginio vietą, renginio pavadinimą, renginio organizatorių/ius, trumpą renginio
aprašą (iki 700 ženklų) bei įkelti renginį iliustruojančią nuotrauką arba logotipą.
2.6 Dalyviai privalo susipažinti su šiomis dalyvavimo sąlygomis ir pareikšti, kad
sutinka su šios Iniciatyvos sąlygomis ir užtikrina, kad yra pajėgūs dalyvauti
Iniciatyvoje. Jie taip pat privalo patvirtinti visos su jų dalyvavimu Iniciatyvoje
susijusios informacijos teisingumą.
2.7 Dalyvavimas Iniciatyvoje yra savanoriškas. Iniciatyvos organizatoriai neturi
galimybių remti Renginių finansiškai.
3. Autorių ir asmens teisės
3.1 Dalyvaudami Iniciatyvoje Dalyviai pareiškia sutikimą, kad vaizdinė medžiaga,
įkelta registracijos metu, bus skelbiama Iniciatyvos svetainėje arba kitoje su
Iniciatyva susijusioje viešinimo veikloje.
3.2 Dalyviai suteikia Iniciatyvos organizatoriams vieta ir laiku neribotą, o turinio
atžvilgiu Iniciatyva apribotą paprastą dalyvavimui Iniciatyvoje įkeltos vaizdinės
medžiagos naudojimo teisę visoms žinomoms ir nežinomoms naudojimo rūšims.
Tai visų pirma teisė dauginti ir platinti, teisė viešai publikuoti ją internete ir teisė ją
rodyti. Naudojimo teisė suteikiama neatlygintinai. Iniciatyvos organizatoriai turi
teisę pirmiau išvardytas teises suteikti tretiesiems asmenims.
3.3 Dalyviai užtikrina, kad į jų įkeltą vaizdinę medžiagą tretieji asmenys teisių
neturi, pvz., autorių teisių, kitų gretutinių teisių arba asmens teisių, ir jie gali
laisvai naudotis vaizdine medžiaga. Jie iš anksto atleidžia Iniciatyvos
organizatorius nuo visų trečiųjų asmenų pretenzijų tuo atveju, jei pirmiau minėtas

įsipareigojimas nebūtų įvykdytas. Iniciatyvos organizatoriai turi teisę, bet
neprivalo naudoti Dalyvių įkeltos vaizdinės medžiagos. Iniciatyvos organizatoriai,
bet kokiu būdu naudodami vaizdinę medžiagą, nurodo Dalyvių duomenis.
4. Duomenų apsauga
4.1. Iniciatyvos organizatoriai vadovaujasi Europos Sąjungos Bendrojo duomenų
apsaugos reglamento nuostatomis.
4.2. Dalyvių pateikti duomenys naudojami 2022 metų Iniciatyvos renginių
koordinavimui.
5. Tinkamas vaizdinių elementų naudojimas
Iniciatyvos šūkį, logotipą ir kitus vaizdinius elementus galima naudoti tik tikslais,
suderinamais su Vokiečių kalbos dienų principais ir tikslais, ir laikantis galiojančių
autorių teisių taisyklių. Iniciatyvos vaizdinės priemonės suteikia Dalyviams
galimybę, pritaikius oficialius kampanijos šablonus, paženklinti ir iliustruoti savo
Renginius.

