LAIŠKŲ IR ATVIRUKŲ KONKURSO „LAIŠKAI
DRAUGYSTEI“ NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROS NUOSTATOS
1. Laiškų rašymo ir/ar atviručių piešimo konkurso „Laiškai draugystei“ (toliau –
Konkursas) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Konkurso organizavimo
tvarką, reikalavimus darbams, darbų pateikimo, vertinimo ir Konkurso dalyvių
apdovanojimo organizavimo tvarką.
2. Konkurso organizatorius – KINGS Lietuva kartu su Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministerija.
3. Informacija apie Konkursą ir Konkurso nuostatai bei partnerių reklama skelbiami
oficialioje KINGS Lietuva interneto svetainėje www.kings.lt (skiltyje –
KONKURSAS) ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. Informacija apie
Konkursą ir Konkurso nuostatai skelbiami Lietuvos Respublikos užsienio reikalų
ministerijos socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
II SKYRIUS
KONKURSO TIKSLAS IR UŢDAVINIAI
4. Konkurso tikslas – minint diplomatinių santykių užmezgimo/atkūrimo 30–mečius ir
100–mečius su valstybėmis (pagal pridedamą sąrašą), skatinti mokyklinio amžiaus
vaikų domėjimąsi tarpvalstybiniais santykiais bei jų puoselėjimą.
5. Konkurso uždaviniai:
5.1. stiprinti pilietinio ugdymo svarbą, plėsti diplomatijos sampratą ir tikslus tarp
mokyklinio amžiaus vaikų;
5.2. stiprinti akademinio rašymo, kalbinius įgūdžius, puoselėti meninį, kultūrinį
ugdymą bei kūrybiškumo didinimą tarp mokyklinio amžiaus vaikų.
III SKYRIUS
KONKURSO DALYVIAI IR FORMATAS
6. Konkurse gali dalyvauti visi 2-12 kl. moksleiviai iš Lietuvoje veikiančių ugdymo
įstaigų.
7. Konkurse, kurio tema – „Laiškai draugystei“, moksleiviai gali rašyti laiškus ir/ar
piešti atvirukus, kurie būtų skirti vienos iš pasirinktų šalių (sąrašas pridedamas)
vadovams, politikams, diplomatams, įsivaizduojamam draugui ir pan.
8. Laiškų ir/ar atvirukų kūrimo formatas remiasi „susirašinėjimo draugo“ („pen pal“)
principu.

IV SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
9. Konkurso pradžia – 2021 m. kovo 15 d. Laiškus ir/ar atvirukus reikia pateikti iki
2021 balandţio 15 d., atsiunčiant darbų elektronines ir/ar skenuotas versijas bei
savo kontaktinę informaciją adresu konkursas@kings.lt.
10. Siunčiant darbą pridedama Konkurso dalyvio kontaktinė informacija (Konkurso
dalyvio vardas, pavardė, tel. nr. el. paštas, mokykla, pasirinkta šalis, darbo
pavadinimas ir dalyvį ruošusio mokytojo/-os vardas, pavardė bei prieţastys,
kodėl pasirinko būtent šią šalį). Konkurso dalyvis, pateikdamas darbą Konkursui,
patvirtina, kad yra teikiamo darbo autorius ir yra susipažinęs bei sutinka su
Konkurso nuostatais ir sąlygomis.
11. Konkursui atsiųstų darbų vertinimas ir rezultatų paskelbimas vyks 2021 m.
balandžio 16 d. – 2021 m. gegužės 16 d. Konkursui pateiktus darbus vertins
KINGS Lietuva ir LR Užsienio reikalų ministerijos paskirti atstovai (toliau –
Komisija).
12. Darbai bus eksponuojami virtualioje erdvėje (KINGS Lietuva socialinio tinklo
„Facebook“ paskyroje bei oficialioje internetinėje svetainėje ir LR Užsienio reikalų
ministerijos „Facebook“ paskyroje).
13. Dalyvavimas konkurse yra nemokamas.
V SKYRIUS
REIKALAVIMAI KONKURSINIAMS DARBAMS BEI JŲ VERTINIMAS
14. Darbuose turi atsispindėti Konkurso tema – „Laiškai draugystei“ bei matytis, jog
yra gvildenamos draugiškų tarptautinių santykių idėjos, savo šalies/savęs
pristatymas bei kitos kūrybiškos interpretacijos apie tai, kas man (aut. past.
konkurso dalyviui) yra šalių draugystė.
15. Laiškai gali būti rašomi lietuvių arba anglų kalbomis, turi neviršyti 300 žodžių ir
išsaugomi bei atsiųsti .pdf formatu.
16. Atvirukai privalo būti ne didesni nei A5 formatas bei turi būti atsiunčiamos
skenuotos jų versijos.
17. Darbai bus vertinami pagal bendrą kokybę, minčių dėstymą ir kalbos taisyklingumą
(10 balų), Konkurso temos perteikimą (10 balų) ir kūrybišką/originalų idėjos
išpildymą (10 balų).
VI SKYRIUS
KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAI
18. Komisija atrinks 15 Konkurso prizininkų (2-4 klasių amžiaus grupė – 5 prizininkai;
5-8 klasių amžiaus grupė – 5 prizininkai; 9-12 klasių amžiaus grupė – 5 prizininkai)
ir 1 Konkurso nugalėtoją.
19. Konkurso prizininkai bus apdovanoti Konkurso organizatorių ir/arba partnerių
įsteigtais prizais bei padėkomis. Konkurso nugalėtojas ir jo klasė, epidemiologinei

situacijai leidžiant, papildomai bus pakviesti apsilankyti LR Užsienio reikalų
ministerijoje.
20. Kiekvienas konkurso dalyvis gaus padėkas, kurias galės parsisiųsti .pdf formatu.
21. Prizai nugalėtojams bus siunčiami paštu arba, esant galimybėms ir palankiai
epidemiologinei situacijai, įteikti LR Užsienio reikalų ministerijoje.
VII SKYRIUS
AUTORIŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ
22. Teikdamas darbą Konkursui, Konkurso dalyvis patvirtina, kad jo kūrinys ir/arba
atskiros jo dalys nepažeidžia jokių tretiesiems asmenims priklausančių teisių.
Konkurso organizatoriai ir partneriai nėra atsakingi dėl trečiųjų asmenų pareikštų
pretenzijų dėl kūrinio ir jų teisių pažeidimu padarytos žalos.
23. Konkurso dalyviai sutinka su asmens duomenų, pateiktų Konkurso dalyvio
anketoje, naudojimu konkurso viešinimo tikslais. Konkurso dalyviai neatlygintinai
suteikia autorių turtines teises į kūrinį (laišką ir/ar atviruką) Konkurso
organizatoriams ir partneriams neribojant šios teisės galiojimo teritorijos ir laiko.
Konkurso organizatoriai ir partneriai turi teisę Konkurso viešinimo tikslais viešai
skelbti savo tinklalapiuose ir socialinių tinklų paskyrose konkursui atsiųstus laiškus
ir/ar atvirukus, nurodant autorių vardus ir pavardes. Autoriaus sutikimu laikomas
oficialus laiškas, kuriuo atsiunčiamas darbas ir duomenys apie autorių.
VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Šiuose Nuostatuose neaptartus atvejus nagrinės ir sprendimą priims Konkurso
organizatoriai.
25. Konkurso organizatoriai ir partneriai patvirtina, kad Konkurso metu gautų asmens
duomenų apsaugai ir tvarkymo teisėtumui užtikrinti bus imtasi visų būtinų,
protingų, pagrįstų teisės aktais priemonių.
26. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti Konkurso sąlygas.

