
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Konkurso organizatorius – Kauno technologijos universitetas
 (toliau – KTU).

2. Konkurso tikslas – skatinti vaikų kūrybiškumą, kuriant projekto
 KTU „Vaikų universitetas” herojų, ir įtraukti juos į bendrakūrybos
 procesą.

3. KTU „Vaikų universitetas” – tai projektas 5-8 kl. moksleiviams,
 kuriuo siekiama vykdyti šviečiamąją veiklą, populiarinti mokslą ir
 technologijas, supažindinti vaikus su mokslo naujovėmis, kaip veikia
 Universitetas ir kokios galimybės atsiveria po studijų KTU.

Projekto startas – 2021 m. spalis.
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DALYVIAI

1. Dalyvių amžius – 4-14 m.

2. Konkurse dalyvauja ir darbą pateikia individualus asmuo.

3. Jei dalyvis dar neturi savo el. pašto paskyros, darbą atsiųsti gali dalyvio tėveliai
 (globėjai), mokytojai ar kiti ugdymo įstaigos specialistai. 

KONKURSO SĄLYGOS

1. Konkurso metu dalyviai turės sukurti (nupiešti, sumodeliuoti, nulipdyti, nutapyti,
 iškirpti, išlankstyti ir kt.) projekto KTU „Vaikų universitetas” herojų. 

2. Savo herojui kurti galite naudoti įvairius įrankius ir priemones.

3. Konkursas organizuojamas nuo 2021 m. kovo 22 d. iki balandžio 26 d. 

DARBO PATEIKIMO REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS

1. Darbų nuotraukos turi būti siunčiamos el. paštu vaikams@ktu.lt
 iki 2021 m. balandžio 26 d. 

2. Reikalavimai siunčiamoms nuotraukoms: 1920×1080 px ir 300 dpi.

3. Siunčiant darbą nurodytu el. paštu, turi būti nurodyta: kontaktinis asmuo,
 jo el. paštas, dalyvio vardas ir pavardė, amžius ir ugdymo įstaigos pavadinimas.

4. Į gautą laišką per 3 d.d. bus atsakyta, patvirtinant dalyvavimą konkurse.

5. Kiekvienas moksleivis gali pateikti nuo 1 iki 3 darbų. 

6. Atsiųsdamas savo darbą dalyvis arba jį atstovaujantis asmuo sutinka,
 kad darbas bus skelbiamas viešai, naudojamas KTU rinkodarinėse ir
 komunikacinėse priemonėse. 

REIKALAVIMAI DARBAMS 

1. Konkurso dalyvių kūrybiškumas neribojamas. 

2. Darbuose panaudojus internetinius resursus (nuotraukas, paveiksliukus ir
 kitą vizualinę medžiagą), darbų autoriai nebus vertinami. 

3. Darbų autoriai nebus vertinami ir tuo atveju, jei savo darbuose naudosis
 kitų autorių kūryba iš laisvos prieigos kūrybiškumo platformų, tokių kaip
 Shutterstock, Unsplash ir kt.
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DARBŲ VERTINIMAS

1. Atsiųsti darbai bus paskelbti balandžio 27 d. KTU Facebook socialinėje
 paskyroje, kur iki 2021 m. gegužės 4 d. vyks balsavimas už savo favoritus,
 spaudžiant „patinka“ po nuotraukomis.

2. Trys daugiausiai patiktukų surinkę darbai bus vertinami KTU konkurso komisijos. 

3. Atliktų darbų komisijos vertinimo kriterijai: 

 ‒ darbo originalumas;

 ‒ dalyvio kūrybiškumas;

 ‒ herojaus elementų vientisumas.

NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS IR PRIZAI

1. Konkurso laimėtojo sukurtas herojus papuoš KTU projekto „Vaikų universitetas“
 dalyviams skirtą atributikos liniją – marškinėlius, bloknotus ir kita.

2. Moksleivis, sukūręs įdomiausią, unikaliausią darbą ir Facebook konkurso metu
 surinkęs daugiausiai „patinka” paspaudimų bei gavęs daugiausiai darbų
 vertinimo komisijos balų, bus apdovanotas puikiu KTU partnerių įsteigtu prizu.

3. 2-os ir 3-ios vietos laureatai bus apdovanoti partnerių prizais ir nugalėtojų
 diplomais.

4. Laureatas bus paskelbtas KTU Facebook socialinio tinklo paskyroje bei
 papildomai informuotas el. paštu, iš kurio buvo atsiųstas darbas.

KTU Vaikų universitetas


