Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos direktoriaus
2019 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. V-71
priedas

RESPUBLIKINIO FILMŲ FESTIVALIO-KONKURSO
„MOKYKLA – MŪSŲ ANTRIEJI NAMAI“ NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija, palaikydama gimnazijos Jaunųjų žurnalistų būrelio iniciatyvą,
organizuoja respublikinį filmų festivalį-konkursą tema: „Mokykla – antrieji namai“ (toliau –
Konkursas).
II SKYRIUS
KONKURSO TISLAI
2. Paskatinti jaunuosius kūrėjus kurti filmus mokyklinio gyvenimo tematika, stiprinti tapatumo,
bendruomeniškumo, pasididžiavimo savo mokykla jausmą, nagrinėti visuomenei aktualias
problemas.
3. Skatinti kūrėjus per vaizduojamąjį meną atskleisti švietimo ir kultūros sąsajas.
III SKYRIUS
DALYVIAI
4. Konkurse gali dalyvauti visos Lietuvos bendrojo ugdymo ir profesinio rengimo mokyklos.
5. Filmą gali kurti vienas asmuo, ar kūrybinė grupė.
6. Narių skaičius kūrybinėje grupėje – neribotas.
IV SKYRIUS
KONKURSO SĄLYGOS
7. Konkurso trukmė: 2019 m. balandžio 12 d. – 2019 m. gegužės 31 d.
8. Konkurso nuostatai skelbiami Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos
interneto svetainėje www.sauletekis.lt.
9. Reikalavimai filmui:
9.1. filmas turi atitikti konkurso temą;
9.2. filmo trukmė 2-7 minutės;

9.3. filmo sukūrimo data nesvarbi (gali būti kuriamas naujai šiam Konkursui arba ir žymiai
anksčiau sukurtas filmas);
9.4. filmų autoriai privalo laikytis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo.
Konkursui galima teikti tik autorinį kūrinį, kuris jokiu būdu negali būti kitų asmenų sukurtu
darbų plagiatu ar kopija;
9.5. jei konkursui pateikiamas filmas ne lietuvių kalba, būtini titrai anglų kalba;
9.6. filmo kūrėjai gali laisvai pasirinkti kuriamo filmo žanrą;
9.7. filmas gali būti kuriamas pasitelkus įvairias vaizdo priemones, animaciją, kompiuterinę
grafiką ir kt.;
9.8. filme negali būti naudojama jokia žalinga ar nelegali informacija, pateikiama informacija turi
atitikti Lietuvos Respublikos įstatymus.
10. Filmo pateikimas:
10.1. Konkursui skirtas filmas privalo būti patalpintas youtube platformoje;
10.2. filmo nuoroda atsiųsta el. paštu gberzinisberzinskas@gmail.com
iki 2019 m. gegužės 24 d.;
10.3. laiške nurodykite mokyklos pavadinimą, filmo autorių arba išvardinkite visos kūrybinės
grupės narius;
10.4. viena kūrėjų grupė gali pateikti vieną filmą;
10.5. filmo pateikimas šiam konkursui reiškia, kad autoriai yra susipažinę ir sutinka su visomis
šio Konkurso nuostatomis.
V SKYRIUS
FILMŲ VERTINIMAS
11. Sukurtus filmus vertins Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos, miesto profesionalų jungtinė komisija.
Komisijos sudėtis bus paskelbta iki 2019 m. gegužės 21 d. „Saulėtekio“ gimnazijos svetainėje
www.sauletekis.lt.
12. Vertinimo komisija peržiūrės filmus ir išrinks atskiras nominacijas.
13. Žiūrovai, po konkursinių filmų peržiūros, turės galimybę balsuoti už labiausiai jiems patikusį filmą.
14. Filmo vertinimo prioritetai:
14.1. atitikimas temai;
14.2. idėja;
14.3. temos atskleidimas;
14.4. originalumas;
14.5. vaizdo ir garso kokybė.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Konkurso laureatai bus apdovanojami 2019 m. gegužės 31 d. 13 valandą Šiaulių „Saulėtekio“
gimnazijoje (Lieporių g. 2, Šiauliai).
16. Filmai, neatitinkantys Konkurso nuostatų nebus svarstomi vertinimo komisijoje ir negalės
pretenduoti į apdovanojimus.
17. Organizatoriai pasilieka sau teisę naudoti Konkursui pateiktus filmus nekomerciniais tikslais,
nemokėdami autorinių honorarų.
18. Organizatoriai pasilieka teisę keisti ar pildyti Konkurso nuostatus.
19. Kilus klausimams, Konkurso dalyviai gali kreiptis į Gediminą Beržinį-Beržinską, atsakingą už
Konkurso organizavimą, elektroniniu paštu gberzinisberzinskas@gmail.com arba
elektroniniu paštu sauletekis@sauletekis.lt
__________________________

