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PATVIRTINTA
Roki5kio jaunimo centro direktoriaus
2022m. rugsejo 9 d. isakymuNl. V-33

AUKSTAITTJOS REGroNo prESrNrV KoNKURso
,,JAUNIMO GALIMYBES'6 NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. LR Seimas 2022-uosius paskelbe Lietivos jaunimo metais, siekiant atkreipti demesi i jaunimo

situacijq Lietuvoje ir Europoje bei apm4styti, koki svarbq vaidmeni jaunimas atliks kurdamas

ateities pasauli. Visuomene skatinama atkreipti demesi i jaunimo politik4 ir drauge sprgsti
j auniems Zmonems kylandias problemas.

Auk5taitijos regiono pie5iniq konkursas,,Jaunimo galimybes" skirtas Jaunimo metams pamineti.
Auk5taitijos regiono mokiniq pie5iniq konkurso ,,Jaunimo galimybes" (toliau -Konkursas)
nuostatos reglamentuoja Konkurso tiksl4, rengejus, organizavimo tvark4, apdovanojimus. i r

II. KONKURSO RENGEJAI

Konkursq organizuoja Roki5kio jaunimo centras, (toliau - Organizatorius).
Konkurso partneriai - Roki5kio rajono savivaldybes Svietimo centras, Roki5kio rajono
savivaldybes administracijos Svietimo ir sporto skyrius (toliau - Partneris).

III. KONKURSO TIKSLAS

6. Konkurso tikslas - ugdyti ktirybi5kum4, plesti piesimo rai5kos btidq ir improvizacijq.ivairovg,
skatinant domej im4si j aunimui teikiamomis galimybemis.

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
:

7. Konkurse gali dalyvauti Auk5taitijos regiono formaliojo ir neformaliojo ugdymo istaigq
mokiniai, niekur nesimokantys, nedirbantys, mokymuose nedalyvaujantys jauni Zmones.

8. Pie5iniq konkurso dalyviai skiritimi i dvi amZiaus grupes:

I grupe 12 - 16 metq;

II grupd 17 -zlmetq.
9. Dalyviai pie5ia pie5inius A.3 formatu ir originalus siundia/pristato adresu RokiSkio jaunimo

centras, Vytauto g. 20, 42115 Roki5kis iki 2022 m. lapkriiio 12 d. imtinai. Veliau
pristatyti/atsiqsti darbai konkurse nedalyvauj a. Siundiant galioj a pa5to spaudas.

10. Siuntimo/pristatymo i5laidas apmoka patys dalyviai.

11. Reikalavimai pie5iniams:

11.1. pie5inio atlikimo technika: piesimo, pie3imo spalvotais pie5tukais, akvareles,'guaSo, akrilo,
aliejines tapybos, grafikos ir kt. Netinka kompiuterine technika atlikti darbai;

11.2. antrojoje piesinio puseje biitina pritvirtinti dalyvio kortelg, kurioje turi biiti uZpildyta nurodyta
informacija:

- Svietimo istaigos pavadinimas (ei yra);
- Autoriaus vardas ir pavarde;
- Autoriaus amZius;



rl ,

- El. pa5tas, telefono numeris, adresas.
- Vadovo, mokytojo (ei toks yra) vardas, pavardO, el. pa5tas, telefono numeriq;
- Piesinio pavadinimas.

11.3. Darbq skaidius: vieno dalyvio - vienas darbas; ' q

12. Konkursinis darbas turi bflti uZbaigtas, tureti mening form4, atitikti estetinius ir nurodytus

reikalavimus.

13. Konkurso nugaletojai bus paskelbti2O22m. lapkridio 28 d. internetineje svetaineje www.ric.it,
skyriuj e,,Nauj ieno s".
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v. KONKURSO DALYVIU VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI

14. Roki5kio jaunimo centro direktoriaus isakymu patvirtinta piesiniq vertinimo komisija (toliau -
Komisija) atrinks po tris pie5inius nugaletojus i5 kiekvienos grupes.

15. Pie5iniai bus vertinami pagal Siuos kriterijus:

16. pie5inio atitikimas temai;

1 8. pasirinktos technikos savitumas;

I 9. pie3inio originalumas;

20. bendras estetinis vaizdas.

21. Komisijos atrinkti geriausi darbai bus eksponuojami parodoje. Laikas ir vieta bus ppskelbti
intemetineje svetaineje www.rjc.lt, skyriuje o,Naujienos". , '

22. Konkurso nugaletojai bus apdovanoti Qrganizatoriaus ir Partneriq isteigtomis dovanomis,
diplomais.

23. Konkurso nugaletojams diplomai ir apdovanojimai bus i5siqsti pa5tu.

24. Mokytojai, padejg pasiruo5ti pie5iniq konkursui, gaus Roki5kio Svietimo centro pai:ymq apie
vykdyt? metoding veikl4.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Konkursui pateikti pie5iniai autoriams negrq1inami.

26.Yisa su konkursu susijusi informacija skelbiama internetineje svetaineje www.rjc.lt.
2T.Dalyvavimas pie5iniq konkurse rei5kia dalyviq sutikim4 su konkurso s4lygomis.
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