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      Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ 
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ŠIAULIŲ MIESTO LOPŠELIO - DARŽELIO „EŽERĖLIS“  VIRTUALIOS NUOTRAUKŲ 

PARODOS – KONKURSO „AŠ IR MANO TĖTIS“ NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

               1.1. Šiaulių miesto lopšelio - darželio  „Ežerėlis“    virtualios  nuotraukų parodos  –  konkurso 

(toliau Parodos) „Aš ir mano tėtis“ nuostatai reglamentuoja parodos - konkurso tikslą, uždavinius, vykdymo 

laiką, datą, vietą, organizavimo tvarką ir įgyvendinimą.  

    1.2. Paroda skirta  Vaikų emocinės gerovės metams ir Tėvo dienai paminėti. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

                 2.1. Tikslas – išreikšti dėkingumą, meilę ir pagarbą tėčiams, kurie rūpinasi savo vaikais, skatinti 

pozityvų bendravimą kartu leidžiant laiką. 

              2.2. Uždaviniai:  

              2.2.1. ugdyti išradingumą, kūrybiškumą ir originalumą; 

              2.2.2. plėtoti bendradarbiavimą tarp miesto ikimokyklinių įstaigų bei pedagogų ir tėvelių. 

  

III. PARODOS DATA, LAIKAS, VIETA 

 

              3.1. Paroda – konkursas vyks nuo 2020 m. gegužės 28 d. iki 2020 m. birželio 10 d.  

  3.2. Dalyvių anketas kartu su nuotraukomis siųskite iki 2020 gegužės 25 d. el. p. 

ezereliskonkursas@gmail.com        

  3.3. Dalyvių registracija nuo 2020 m. gegužės 18 d. iki 2020 m. gegužės 25 d.;  

              3.4.  Paroda – konkursas vyks Šiaulių miesto lopšelio - darželio „Ežerėlis“ socialinėje Facebook 

paskyroje https://www.facebook.com/%C5%A0iauli%C5%B3-lop%C5%A1elis-dar%C5%BEelis-

E%C5%BEer%C4%97lis-586214698200620/  

 

IV. DALYVIAI 

 

               4.1. Parodos dalyviai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų šeimos, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai. 

V. REIKALAVIMAI 

                5.1. Dalyviai fiksuoja nuotraukose akimirkas su tėčiu, o gražiausias nuotraukas atrenka su 

auklėtoja ir siunčia el. p. ezereliskonkursas@gmail.com . Parodos dalyvis gali pristatyti ne daugiau kaip 1 

fotografiją  

                5.2. Pateikdamas nuotraukas autorius tampa Parodos dalyviu, bei sutinka, kad:  

                5.2.1. Parodai pateiktos nuotraukos gali būti, neatlygintinai ir be apribojimų, naudojamos 

Parodos sklaidos tikslais; 

                5.2.2. nuotraukos skelbiamos organizuojančio Parodą Šiaulių miesto lopšelio - darželio 

“Ežerėlis” Facebook paskyroje; 
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                5.2.3. nuotraukos autorius, pagal galiojančius teisės aktus, atsako už autorių teisių pažeidimus. 

Pateikdamas nuotrauką Parodai, jis patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius ir turi joje esančių asmenų 

sutikimus šią nuotrauką naudoti Parodoje; 

                5.2.4. nuotraukos turi būti atsiųstos JPG (JPEG) skaitmeniniu formatu.  

                5.3. Nuotraukas nuo 2020 m. gegužės 18 d. iki gegužės 25 d. siųsti elektroniniu paštu:. 

ezereliskonkursas@gmail.com kartu su užpildyta dalyvio anketa (Priedas Nr.1). 

                5.4. Balsavimas vyks nuo 2020 m. gegužės 28  d. iki 2020 m. birželio 7 d. Šiaulių miesto lopšelio 

– darželio „Ežerėlis“ socialinėje Facebook paskyroje https://www.facebook.com/%C5%A0iauli%C5%B3-

lop%C5%A1elis-dar%C5%BEelis-E%C5%BEer%C4%97lis-586214698200620/, renkant 3 labiausiai 

patinkančias nuotraukas. Nugalėtojai bus skelbiami birželio 10 d. organizatoriaus internetinėje svetainėje 

https://ezerelis.tavodarzelis.lt/ ,  socialinėje Facebook paskyroje. 

                5.5. Informacija apie Parodą bus viešinama Šiaulių miesto lopšelio - darželio „Ežerėlis“ 

internetinėje svetainėje, lopšelio- darželio „Ežerėlis“ socialinėje Facebook paskyroje. 

  

VI. ORGANIZACINĖ GRUPĖ 

 

                 6.1. Organizatoriai: Regina Kryževičienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui;  

                 Justina Lukoševičienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ socialinė pedagogė 

                 Rūta Gedvilienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja. 

                 6.2. Kontaktai, kuriais dalyviai gali kreiptis: Justina Lukoševičienė, tel. nr.867337889, Rūta 

Gedvilienė, tel. nr. 862633692,  el. p. ezereliskonkursas@gmail.com 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

                    7.1. Parodos organizatoriai turi teisę neeksponuoti nuotraukų, neatitinkančių nuostatų 

reikalavimų. 

                 7.2. Parodos organizatoriai pasilieka teisę nuotraukas atrinkti, viešai publikuoti savo nuožiūra  

Šiaulių miesto lopšelio - darželio „Ežerėlis“ internetiniame puslapyje, socialinėje Facebook paskyroje.  

                 7.3. Nuotraukų atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis.  

                 7.4. Nugalėtojai bus apdovanojami Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ Parodos rėmėjų 

Veislinių paukščių ir naminių gyvūnų zoo "Raiba plunksna", Joniškio raj. Dargaičių km. Alpakų ūkio ir  

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įsteigtais prizais. Su nugalėtojais bus susisiekta 

elektroniniu paštu. 

                 7.5. Pedagogams,  parengusiems  ugdytinius,  bus  išduodamos  Šiaulių lopšelio-darželio 

„Ežerėlis“ metodinės veiklos pažymos.  

 

Priedas Nr.1  

  Virtualios parodos – konkurso „ Aš ir mano tėtis“ dalyvio anketa 

Dalyvio (vaiko) vardas, pavardė , amžius  

Pedagogo vardas ir pavardė    

Pedagogo el. paštas    

Įstaigos pavadinimas, telefonas el. paštas  

 

 

_______________________ 
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