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RESPUBLIKINIO EDUKACINIO PROJEKTO
„KINO KNYGA 2016. Sklaida regionuose“
JAUNOJO AUTORIAUS
TRUMPAMETRAŽIŲ FILMŲ KONKURSO
ORGANIZAVIMO NUOSTATAI
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Respublikinio edukacinio projekto „Kino knyga 2016. Sklaida regionuose“ jaunojo
autoriaus trumpametražių filmų konkurso organizavimo nuostatai (toliau vadinama –
Nuostatai) nustato konkurso tikslą, vykdymo laiką, konkurso organizavimo tvarką,
laimėtojų vertinimo kriterijus ir apdovanojimų tvarką.
1.2. Jaunojo autoriaus trumpametražių filmų konkursas (toliau – Konkursas) yra sudėtinė
respublikinio edukacinio projekto „Kino knyga 2016. Sklaida regionuose“ dalis.
1.3. Konkurso organizatorius – Viešoji įstaiga „KINO PAVASARIS“.
1.4. Projektas remiamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kūrybinės veiklos, autorių
teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos.
2. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
2.1. Pateikiamiems filmams, siekiantiems dalyvauti konkurse, keliami reikalavimai:
2.1.1. originalus, autorinis moksleivio arba moksleivių komandos darbas, sukurtas be
profesionalų pagalbos;
2.1.2. sukurtas 2015 - 2016 m.;
2.1.3. autoriaus (-ių) amžius 7 - 18 m.;
2.1.4. filmuko (-ų) trukmė iki 10 min.;
2.1.5. vienas autorius arba moksleivių komanda gali pateikti ne daugiau nei 2 filmukus;
2.1.6. visi kūrinio autoriai turi būti informuoti apie kūrinio dalyvavimą projekte.
2.2. Filmukas (-ai) konkursui siunčiamas el. paštu cinebook@kinopavasaris.lt, įterpus
internetinę nuorodą (www.youtube.com arba www.vimeo.com, arba www.wetransfer.com
ar kt.), iki 2016 12 02 (24:00 val.) bei prisegus užpildytą lentelę Nr. 1.
2.3. Filmo siuntėjas (-ai), pateikdami filmą konkursui, patvirtina, kad yra jo autorius (-iai) ir
nepažeidžia jokių autorinių teisių pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
Patvirtina, kad vaizdo filmo turinys neskatina religinės, tautinės nesantaikos ar kitaip
nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų.
3. KONKURSUI PATEIKTŲ FILMŲ VERTINIMAS IR KONKURSO NUGALĖTOJO
APDOVANOJIMAI
3.1. Vieną kūrybiškiausią, originaliausią, geriausią darbą išrinks kompetetinga kino
profesionalų žiuri.
3.2. Filmuko nugalėtojo paskelbimo data – 2016 m. gruodžio 9 d.
3.3. Pirmos vietos laimėtojas – autorius bus apdovanotas 100 Eur premija. Esant daugiau nei
vienam kūrinio autoriui, premijos suma dalinama kiekvienam autoriui lygiomis dalimis.
4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
4.1. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus publikuoti, naudoti rinkodaros,
komunikacijos, edukacijos ir kitais tikslais.
4.2. Darbų pateikimas konkursui reiškia dalyvio sutikimą su visomis konkurso sąlygomis ir šiais
nuostatais.
4.3. Organizatoriai pasilieka teisę skirti papildomus apdovanojimus bei keisti konkurso
vykdymo sąlygas prieš tai iš anksto pranešę dalyviams.
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