
KONKURSO „TAPK OKEANOGRAFU VIENAI DIENAI“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Konkurso „Tapk okeanografu vienai dienai“ (toliau – konkurso) nuostatai 

reglamentuoja konkurso tikslus ir organizavimą. 

 

1.2. Konkurso organizatorius – Klaipėdos universitetas, Jūros tyrimų institutas, 

koordinatorės – Greta Srėbalienė, el. p. greta.srebaliene@apc.ku.lt, tel. +370 

67 641 542, Toma Dabulevičienė, el. p. toma.dabuleviciene@apc.ku.lt 

 

1.3. Konkursas „Tapk okeanografu vienai dienai“ – tai konkursas, per kurį bus 

sukurti vaizdo klipai, plakatai ar piešiniai, nuotraukos, esė, kuriuose dalyviai 

atskleis, kokia, jų akimis, yra okeanografo profesija. Konkursas rengiamas 

norint skatinti jūrinės kultūros sklaidą Lietuvoje, ypač geografiškai nuo jūros 

nutolusiuose Lietuvos regionuose ir taip stiprinti Lietuvos visuomenės, kaip 

jūrinės valstybės, savimonę. 

 

1.4. Konkurso tikslai:  

a) Supažindinti moksleivius su Baltijos jūros geografine aplinka bei gyvąją 

gamta;  

b) Suteikti galimybę sudalyvauti jūrinėje ekspedicijoje ir per patyriminį 

ugdymą pažinti Baltijos jūros gamtinę aplinką. 

 

 

II. KONKURSO DALYVIAI 

 

2. Konkurse gali dalyvauti 9–12 klasių bendrojo ugdymo mokyklų narių 

komandos (komandas gali sudaryti vienas ar du mokiniai ir mokyklos 

mokytojas arba tėvas (globėjas)). Komandą sudaro du asmenys, bent vienas iš 

jų mokinys. 

 

III. KONKURSO SĄLYGOS 

 

3.1. Konkursui pateikti vaizdo klipai, plakatai ar piešiniai, nuotraukos, esė turi 

atitikti konkurso temą „Tapk okeanografu vienai dienai“.  



3.2. Vaizdo klipo trukmė – iki 2min.  

3.3. Plakatai ar piešiniai, nuotraukos pateikiami pdf formatu, elektroninė 

versija, aukštos rezoliucijos. 

3.4. Esė apimtis - panaudotų žodžių skaičius iki 2 500 žodžių 

3.5. Vartojami žodžiai, tekstas turi atitikti lietuvių kalbos rašybos, skyrybos ir 

kalbos kultūros taisykles.  

3.6. Vaizdo klipe, plakate ar piešinyje, nuotraukoje, esė negali būti naudojama 

žalinga ar nelegali informacija, pateikiama informacija turi atitikti Lietuvos 

Respublikos įstatymų reikalavimus.  

3.7. Viena mokykla konkursui gali pateikti daugiau nei vieną kūrinį.  

3.8. Dalyviai, kurių kūriniai neatitinka 3.1–3.6 nuostatų punktų, konkurse 

nedalyvauja. 

3.9. Oficialūs konkurso eigos pranešimai skelbiami Klaipėdos universiteto 

Jūros tyrimų instituto interneto svetainėje http://apc.ku.lt/ ir „Facebook“ 

paskyroje https://www.facebook.com/KUMarineResearchInstitute 

 

IV. KŪRINIO PATEIKIMAS 

4.1. Registruotis elektroniniu būdu https://forms.gle/Reh2kHefmcmrmDyEA 

 iki 2021 m. kovo 16 d.12 val.  

4.2. Kūrinių (vaizdo klipų, piešinių ar plakatų, nuotraukų, esė) pateikimas 

konkursui vyksta elektroniniu paštu: okeanografijaku@gmail.com iki 2021 m. 

balandžio 16 d.12 val. 

4.3. Vaizdo klipas turi būti paskelbtas interneto svetainėje www.youtube.com. 

Viešai prieinamas jis turi būti iki 2021m. gruodžio 22d. 

4.4. Vaizdo įrašo www.youtube.com pavadinime turi būti nurodytas konkurso 

pavadinimas „Tapk okeanografu vienai dienai“ ir atstovaujamos bendrojo 

ugdymo mokyklos pavadinimas, išjungta galimybė komentuoti vaizdo įrašą.  

4.5. Pateikdami kūrinį konkurso dalyviai patvirtina, kad jie turi nepilnamečių 

moksleivių tėvų sutikimą viešinti savo vaiko atvaizdą. 

 

V. KONKURSO REZULTATŲ VERTINIMAS IR PASKELBIMAS 

5.1. Nugalėtojai bus išrinkti susumavus internetinės erdvės lankytojų balsus ir 

komisijos balsus. Koeficientai skaičiuojant balsus ir renkant laimėtoją: 50proc. 

komisijos balsai ir 50 proc. balsavimas internete. Susumavus balsus, bus 

skirtos trys prizinės vietos. 
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5.2. Komisija nuo balandžio 19 d. iki balandžio 25 d. vertins kūrinius ir skirs 

balus. Komisiją sudarys Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto atstovai. 

Konkurso nugalėtojų paskelbimas planuojamas gegužės mėnesį. 

5.3. Komisija, vertinanti konkursui pateiktus kūrinius, atsižvelgs į: a) konkurso 

temos atskleidimą; b) originalumą; c) kūrybiškumą.  

5.4. Kiekvienoje kūrinio kategorijoje (vaizdo klipas, plakatas arba piešinys, 

nuotrauka, esė) bus skelbiami I vietos nugalėtojai, kurie laimės kvietimą 

sudalyvauti okeanografinėje ekspedicijoje. 

5.5. II ir III vietų nugalėtojai kiekvienoje kategorijoje bus apdovanoti konkurso 

steigėjų prizais.  

 

VI. AUTORIŲ TEISĖS 

6.1. Pateikdami vaizdo klipą, plakatą arba piešinį, nuotrauką, esė konkursui 

dalyviai prisiima atsakomybę už kūrinio originalumą. 

6.2. Konkurso organizatorius neprisiima atsakomybės dėl vaizdo klipe 

naudojamų muzikinių kūrinių autorių teisių.  

6.3. Konkurso dalyviai suteikia išimtines teises konkurso organizatoriui 

neatlygintinai naudoti jų kūrinius populiarinimo ir viešinimo tikslais, įskaitant 

konkurso vaizdo klipų publikavimą internetinėje erdvėje. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

7.1. Organizatorius pasilieka teisę konkurso metu keisti ir papildyti nuostatus, 

apie tai informuodamas Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto interneto 

svetainės naujienose. 

7.2. Dalyviai sutinka su visomis šių nuostatų sąlygomis ir galimais 

papildymais ar pakeitimais. 

7.3. Konkurso organizatorius neprisiima atsakomybės dėl atsiųstoje vaizdo 

medžiagoje matomų nepilnamečių atvaizdų.  


