KONKURSO „GRAŽIAUSIA KALĖDINĖ VITRINA 2018“ RASEINIŲ RAJONE NUOSTATAI

Konkurso „Gražiausia Kalėdinė vitrina 2018“ Raseinių rajone (toliau – konkursas) nuostatai
reglamentuoja konkurso tematiką, tikslus, dalyvius, organizavimo, balsavimo, vertinimo ir
apdovanojimo tvarką.
Konkursą organizuoja VšĮ „Raseinių jaunimo multimedijų dirbtuvės.
KONKURSO TEMATIKA IR TIKSLAI
Konkurso tematika– Kalėdos, laikas, Kalėdų istorijos.
Konkursas „Gražiausia Kalėdinė vitrina 2018“ Raseinių rajone (toliau – konkursas) skirtas
skatinti Raseinių rajono bendruomeniškumą ir bendromis miesto įmonių, įstaigų ir privačių
iniciatyvų pastangomis - pasipuošiant patiems sukurti jame šventinę nuotaiką.
Konkurso tikslai:
·Skatinti visuomenės domėjimąsi patrauklaus kalėdinio rajono įvaizdžio kūrimu ir
reprezentacija;
· Skatinti švenčių kultūros puoselėjimą;
· Aktyvinti rajono bendruomenės narių įsitraukimą į bendruomeninę veiklą,
bendradarbiavimą, siekiant tų pačių tikslų;
· Kurti ypatingą šventinę nuotaiką;
·Puoselėti visuomenėje meninę raišką, kūrybiškumą ir suteikti galimybę išreikšti savo idėjas
laisvai pasirinktomis priemonėmis.
KONKURSO DALYVIAI
Konkurse kviečiamos dalyvauti visos Raseinių rajono įmonės, įstaigos bei privačios
iniciatyvos, turinčios lauko (eksterjero) vitrinas.
KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
1. Iki 2018 m. gruodžio 20 d. 20 val. konkurso dalyviai turės atsiųsti mažiausiai dvi (maks. 5
vnt.) kokybiškas savo papuoštos vitrinos nuotraukas (vaizdas dienos metu arba vaizdas
sutemus) ir trumpą papuoštos vitrinos aprašymą, jos pasakojamą istoriją ar siunčiamą
žinutę.
2. Konkurse dalyvaujančias vitrinas nuo 2018 m. gruodžio 20 d. iki gruodžio 25 d. 20 val.
(imtinai) vertins naujienų portalo www.raseiniai.online skaitytojai: čia bus galima balsuoti už
labiausiai patikusią kalėdinę vitriną po ja spaudžiant „patinka“.
3. Labiausiai patikusiai vitrinai savo balsą padovanoti galima bus tik vieną kartą (vieną kartą
iš to paties IP adreso).
4. Laimės vitrinos, surinkusios daugiausiai paspaudimų „patinka“.
5. Konkurso rezultatai bus skelbiami 2018 m. gruodžio 25 d. vakare naujienų portale
www.raseiniai.online ir portalo feisbuko p
 askyroje, pranešimuose spaudai. Su nugalėtojais
bus susisiekta asmeniškai.
6. Dalyvavimas konkurse – nemokamas.

REIKALAVIMAI
Konkurse dalyvaujanti vitrina turėtų:
·
Kurti kalėdinę nuotaiką/pasakoti unikalią istoriją;
·
Būti kūrybiškai, originaliai ir estetiškai sukurta;
·
Kelti susižavėjimo jausmą.
Vertinant vitrinas bus vadovaujamasi šiais kriterijais:
·
Originalumas ir kūrybiškumas;
·
Įtaiga, įspūdis.
KONKURSO NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
· Trijų gražiausių vitrinų savininkai bus organizatorių įsteigtais prizais. (Informacija apie
prizus iki gruodžio 25 d. bus paskelbta naujienų portale www.raseiniai.online portalo
feisbuko paskyroje).
· Visiems konkurse dalyvaujančių vitrinų savininkams bus įteiktas konkurso pažymėjimas.
· Konkurso laureatai bus skelbiami naujienu portalewww.raseiniai.online
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti ir papildyti konkurso sąlygas, konkurso
dalyvių ir nugalėtojų darbus publikuoti viešai.
2. Dalyvavimas konkurse reiškia konkurso dalyvių sutikimą su visomis šio konkurso
sąlygomis.
3. Konkursą koordinuoja projekto „Kalėdinė vitrina 2018“ organizatorius - VšĮ „Raseinių
jaunimo multimedijų dirbtuvės”, tel. 8 616 14144 , el.p. raseiniu@multimedai.lt
Informaciniai partneriai:
Savaitraštis „Alio, Raseiniai”
naujienų portalai: manoRaseiniai.lt, Raseiniai.online
_______________________

