Skelbiamas vaikų ir moksleivių piešinių konkursas
Čiurlionio galerija ir filatelistų draugija ,,Lietuva” skelbia piešinių konkursą vaikams „Mano Lietuva“ ir
ruošia konkurso darbų ir filatelijos bei numizmatikos parodą, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100mečiui pažymėti. Parodos kuratorius – dr. Audrius Plioplys direk@kdlmdc.org.
Daugelis tikriausiai dar pamena, pašto ženklų konkursą, skirtą S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą
80-mečio paminėti. Konkurso nugalėtojų darbai buvo išleisti JAV veikiančiais pašto ženklais. Konkursas
sukėlė didelį susidomėjimą, o dalyviams buvo įdomu, kad buvo išleisti jų vardiniai pašto ženklai, galiojantys
JAV.
Konkursas skirtas skatinti vaikus domėtis savo krašto istorija ir kultūra, ugdyti kūrybinius gebėjimus ir
lavinti meninius įgūdžius.
Konkurso dalyviai – išeivijoje gyvenantys vaikai, dalyvaujantys konkurse. Konkurse dalyvauti gali visi
norintys vaikai, gyvenantys išeivijoje, nepaisant, ar jie lanko lituanistines mokyklas ar ne.
KONKURSO ORGANIZATORIAUS PAREIGOS
Organizatorius įsipareigoja:
Čiurlionio galerijoje surengti šio konkurso dalyvių piešinių parodą ir filatelistų parodą, skirtą Lietuvos 100mečiui pažymėti.
Viešai skelbti informaciją apie konkurso eigą išeivijos spaudoje, JAV LB Švietimo tarybos tinkalapyje ir
„Facebook“ paskyroje.
Sudaryti konkurso vertinimo sistemą ir komisiją. Vaikų piešinius vertina komisijos nariai.
Komisiją įpareigoja objektyviai vertinti ir atrinkti gautus vaikų piešinius.
Rengėjai įsipareigoja išleisti Pašto ženklus su nugalėtojų piešiniais.
Laimėjimais apdovanoti geriausiai įvertintus dalyvius. Kiekvienas laimėtojas gaus bloką savo vardinių pašto
ženklų.
KONKURSO DALYVIŲ PAREIGOS
Konkurso dalyvių amžius – 5–17 metų. Dalyviai skirstomi į 4 amžiaus grupes: 5-6 m., 7-9 m., 10-12 m., 1317 m.
Konkurso dalyvis privalo pateikti organizatoriui tvarkingą piešinį, atitinkantį konkurso reikalavimus, trumpą
darbo aprašymą, tikslius savo duomenis: vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, lankomą lituanistinę mokyklą, el.
pašto adresą, tel. numerį.
Piešinius atsiųsti iki 2018 m. lapkričio 10 d.
Dalyvis, nepateikęs informacijos apie save, pateikęs netvarkingą piešinį arba pateikęs jį po 2018 m. lapkričio
10 d, konkurse nedalyvauja.
Čiurlionio galerija įgyja teisę publikuoti piešinius spaudoje, neribojant publikacijų skaičiaus ir termino.
KONKURSO REIKALAVIMAI
Konkursui teikiamas piešinys turi būti originalus ir niekur nepublikuotas iki 2018 m. rugsėjo 1 dienos
(imtinai).
Piešinys turi būti pateiktas A4 formatu.
Piešti galima įvairiomis priemonėmis: pastelėmis, spalvotais pieštukais, akvarele, kreidelėmis ir pan.
Siekdami piešinių vertinimo aiškumo, siūlome tik piešti, nenaudoti kitų vaizduojamojo meno technikų, pvz.,
aplikacijos, lipdymo ir t. t.
Kitoje piešinio pusėje būtina užrašyti piešinio autoriaus duomenis: vardą, pavardę, amžių, miestą,
lituanistinę mokyklą, kontaktinį telefoną, el. pašto adresą, bei trumpą piešinio aprašymą.

Dalyviai, kurių piešiniai neatitinka šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų, Konkurse nedalyvauja.
Piešinius siųsti adresu:
Pašto ženklų konkursui
Lith. Art Gallery Čiurlionis
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636
Parodos atidarymas numatomas 2018 m. lapkričio 30 d.
Susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms, Konkurso komisija pasilieka teisę keisti nugalėtojų skelbimo datą.

