
KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS 

Spaudos ant tekstilės įmonė MB „Marškinėliai“ organizuoja konkursą, skirtą 5 - 12 klasių 

moksleiviams. Kūrybinio konkurso tikslas – skatinti Lietuvos moksleivių kūrybiškumą ir aktyvumą. 

 
KONKURSO TEMA:  PAŠĖLĘ MARŠKINĖLIAI 

 

DALYVIAI: 

 Konkurse gali dalyvauti 5 – 12 klasių moksleiviai;  

 Visi konkurso dalyviai yra skirstomi į dvi amžiaus grupes: 5 - 8kl ir 9 - 12kl. 

 

KONKURSO SĄLYGOS: 

 5 – 8 klasių moksleiviai darbus siunčia nuo klasės. Klasė turi pateikti bent 10 piešinių arba 

nuotraukų; 

 9 – 12 klasių moksleiviai darbus siunčia individualiai. Moksleivis turi atsiųsti 1 piešinį, 

darbas turi būti pieštas kompiuteriu (CorelDraw arba Adobe Photoshop programomis); 

 Darbus reikia atsiųsti (paštu, elektroniniu paštu) arba pristatyti į įstaigą iki 2015.04.10. 

 

LAIMĖJIMAI: 

 Iš visų 5 - 8 klasių dalyvių,bus išrinktas vienas laimėtojas. Visi laimėjusios klasės 

moksleiviai gaus marškinėlius su pasirinkta fraze; 

 Iš visų 9 - 12 klasių moksleivių bus išrinkti 3 laimėtojai. Laimėtojai gaus marškinėlius su 

pasirinkta fraze. 

 

DARBUS SIŲSTI ADRESU: 

MB „Marškinėliai“ 

Raudondvario pl. 76, Kaunas LT- 47182 

El paštas: paselemarskineliai@gmail.com   

Tel.: +37063086657 

Internetinė svetainė: www.crazymarskineliai.lt  

 

 

 

 

 

http://www.crazymarskineliai.lt/


KONKURSO NUOSTATAI 

1. Bendroji dalis: 

1.1. Konkurso organizatoriai -  MB „Marškinėliai“. 

1.2. Konkurso tikslas – skatinti Lietuvos moksleivių kūrybiškumą ir aktyvumą. 

1.3. Konkursui teikiami piešiniai turi būti susiję su konkurso tema. Darbai privalo būti originalūs, 

t.y. daryti pačių moksleivių. Esant akivaizdžiam plagijavimui, darbas nebus  įtrauktas į konkursą ir 

vertinamas. 

1.4. Konkurse gali dalyvauti visų tipų mokyklų, kurios teikia pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą     

V- XII klasių moksleiviai.  

1.5. Moksleiviai skirstomi į dvi amžiaus grupes:  

 V-VIII klasės 

 IX-XII klasės 

1.6. Konkursas finansuojamas MB „Marškinėliai“ lėšomis. 

2. Konkurso organizavimo tvarka: 

2.1. V – VIII klasių moksleiviai darbus siunčia nuo  klasės. Klasė turi pateikti bent 10 piešinių. 

Rankomis pieštus piešinius galima nufotografuoti ir atsiųsti tik piešinių nuotraukas. 

 IX - XII klasių moksleiviai darbus siunčia individualiai. Moksleivis turi atsiųsti 1 piešinį, darbas 

turi būti pieštas kompiuteriu (CorelDraw arba Adobe Photoshop programomis). 

2.3. Darbai gali būti atsiųsti paštu, elektroniniu paštu, arba pristatyti į įstaigą. Siunčiant piešinius, 

būtina pateikti kontaktus: mokyklos pavadinimą, klasę, auklėtojos pavardę, telefoną, el. paštą. 

2.4. Darbai konkursui pateikiami iki 2015m. balandžio 10d. 

2.5. Iki 2015m. balandžio 17d. vertinimo komisija paskelbs rezultatus, rezultatai bus skelbiami 

įmonės internetinėje svetainėje ir socialinio tinklo Facebook paskyroje. 

2.6. Mėnesį po konkurso pabaigos, t. y. iki 2015m. gegužės 17d. laureatų darbai bus publikuojami 

MB ,,Marškinėliai” internetinėje svetainėje www.crazymarskineliai.lt. 

3. Vertinimas ir apdovanojimas: 

3.1. Konkurso vertinimo komisiją sudaro įmonės darbuotojai ir partneriai. 

3.4. Pagrindiniai vertinimo kriterijai: 

 darbo idėjos ir atlikimo originalumas 

 kūrybiškumas 

 temos atitikimas 

3.5. Komisija nevertins darbų jeigu: 

 darbai aiškiai neatitinka konkurso tematikos 

 yra kopijavo, iš interneto ar kitų šaltinių, požymių 

3.6. Organizatoriai prizus ir dovanas skiria geriausių konkurso darbų autoriams kiekvienoje amžiaus 

grupėje. 

3.7. Prizai bus išsiųsti nurodytu adresu arba įteikti atvykus į MB ,,Marškinėliai“.  

3.8. Įmonės Facebook paskyra:  https://www.facebook.com/crazymarskineliai.lt 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/crazymarskineliai.lt

