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KALĖDINIŲ DEKORACIJŲ KONKURSO „LEDINĖS KALĖDOS“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Kalėdinių dekoracijų konkurso „LEDinės Kalėdos“ (toliau – Konkursas) nuostatai 

(toliau – Nuostatai) apibrėžia konkurso tikslą, uždavinius, dalyvius, sąlygas, konkurso laimėtojų 

nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką. 

2. Konkurso organizatorius –  Panevėžio robotikos centras „RoboLabas“ (toliau – 

Organizatorius). 

3. Konkurso koordinatorius ir kontaktinis asmuo Arnualdas Dalinda metodininkas,        

el. paštas: arnualdas@robo-labas.lt.  

 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

4. Skatinti domėtis elektroninių, bei mechaninių konstrukcijų kūrimu ir gamyba.  

5. Įtraukti moksleivius į kūrybinę veiklą, supažindinant su nestandartinių automatikos, 

elektronikos, mechanikos panaudojimu.  

6. Ugdyti inžinerinio konstravimo įgūdžius.  

 

III. DALYVIAI 

 

7. Konkurse gali dalyvauti Panevėžio miesto pradinių, pagrindinių mokyklų, bei 

gimnazinių klasių moksleiviai.   

 

IV. KONKURSO SĄLYGOS IR ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

8. Konkursui pateikiami individualūs arba grupiniai darbai.  

9. Grupinį drabą gali teikti ne didesnė kaip 27 asmenų grupė (viena mokyklos klasė).  

10. Konkursui pateikiamos dekoracijos turi būti sukurtos iš įvairių medžiagų, išskyrus 

pirotechnikos gaminius, degius skysčius ar kitus pavojingus gaminius.  

11. Sukurtų dekoracijų nuotraukos ir video (iki 3 min. trukmės, ne mažesne nei Full HD 

skiriamąja geba 1920x1080, ekranas laikomas horizontaliai, pageidautina nejudinant filmavimo 

įrenginio) siunčiamos iki 2020 m. gruodžio 20 d., naudojant https://wetransfer.com/ sistemą, 

adresu: arnualdas@robo-labas.lt  

12. Prie video failų ir nuotraukų turi būti failas su užpildyta lentele: 

 

Dekoracijos pavadinimas  

Kūrėjų komandos pavadinimas  

https://wetransfer.com/
mailto:arnualdas@robo-labas.lt


Amžiaus grupė (pradinukai, 5-8 

klasės, gimnazistai) 

 

Mokytojas   

Atstovaujama mokykla ir klasė  

Mokytojo el. pašto adresas  ir 

telefonas 

 

Papildoma informacija (kaip buvo 

kuriama, kaip programuojama ar 

papasakotas linksmas kūrybos 

epizodas). 

 

 

V. VERTINIMO KRITERIJAI 

 

13. Konkursui pateiktas dekoracijas vertins Organizatoriaus sudaryta vertinimo komisija. 

Komisiją sudaro penki nariai.   

14. Konkurso vertinimo komisija atsižvelgia į: 

 dekoracijos atitikimą temai; 

 originalumą; 

 kūrybiškumą; 

 estetiškumą. 

15. Bus renkama Kalėdiškiausia, Originaliausia, Išmaniausia kompozicija (puošmena).  

16. Konkurso dalyvių darbai iki 2020 gruodžio 24 d. bus paskelbti www.robo-labas.lt 

puslapyje ir lankytojai bus kviečiami balsuoti.  

17. Konkurso sąlygų neatitinkantys darbai nebus vertinami. 

 

VII. RENGINIŲ DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

18. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti 2021 sausio 6 d., bei paskelbtas apdovanojimo 

laikas.  

 

VIII. KITOS SĄLYGOS 

 

19. Konkurso dalyviai, atsiųsdami nuotraukas ir video sutinka su jų viešinimu internete ir 

šiomis konkurso taisyklėmis.  

20. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias asmenines išlaidas, susijusias su 

dalyvavimu konkurse. 

21. Konkurso dalyviai sutinka, kad foto nuotraukos ar vaizdo medžiaga su asmeniniu 

atvaizdu iš apdovanojimų ceremonijos ar kitų su konkursu susijusių renginių, būtų publikuojamos 

viešai.  

22. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso taisykles, apie tai 

informuodamas PRC „RoboLabas“ internetiniame puslapyje www.robo-labas.lt. 
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