
 

 
 
 

 
 

Kviečiame dalyvauti konkurse „PATYČIOS GALI LIAUTIS”
 
 
Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į patyčių problemą, kviečiame visus norinčius dalyvauti 
Savaitei BE PATYČIŲ paminėti skirtame konkurse. Dalyviai turi sukurti duotos temos 
interpretaciją, pasitelkiant tokias menines išraiškas kaip piešimas, filmų bei dainų kūrimas. 
Svarbu, kad kūrinys atspindėtų temą „Patyčios gali liautis“. 
 
Konkursu siekiama skatinti vaikus ieškoti būdų, kaip galima būtų sustabdyti vykstančias patyčias.
    
Konkurso organizavimo tvarka
 
Konkurse kviečiami dalyvauti visos Lietuvos bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų, vaikų 
darželių, kitų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų, būrelių, studijų nariai, pavieniai 
vaikai. 
 
Visus norinčius sudalyvauti, kviečiame siųsti arba pristatyti savo kūrinį į Vilniaus Vaikų liniją iki 
kovo 15 d. adresu: Oginskio g.3, Vilnius 10219. Taip pat video ir audio įrašus prašome įdėti į 
youtube.com, nuorodą į kuriuos turi būti atsiųsta adresu info@bepatyciu.lt. 
  
Kartu su kūriniu dalyviai turi atsiųsti užpildytą  registracijos formą. 
 
Komisija, sudaryta iš akcijos organizatorių, vertins dalyvių darbus ir konkurso laimėtojai bus 
apdovanojami. Laimėtojus paskelbsime svetainėje www.bepatyciu.lt akcijos pabaigoje, taip pat 
jie bus informuojami asmeniškai elektroniniu paštu.
 
 
Piešinių konkurso sąlygos
 
Dalyvių amžius
 
Įvairaus amžiaus vaikai: ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus. 
 
Reikalavimai piešiniams
 
Piešinys gali būti pateiktas ant bet kokio formato lapo. 
 
Dalyviai, pateikiantys konkursui savo darbą neprieštarauja, kad kūrinys neatlygintinai būtų 
publikuojamas svetainėje www.bepatyciu.lt ar viešinamas kitose viešose.  
 
Dalyvių kontaktinė informacija yra pateikiama registracijos formoje. Taip pat kitoje piešinio 
pusėje reikia užrašyti kūrinio pavadinimą, autoriaus vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresas 
ir ugdymo įstaigą, jeigu ji inicijuoja dalyvavimą konkurse. 
 
Filmų kūrimo sąlygos
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Dalyvių amžius
 
Įvairaus amžiaus vaikai. 
 
Reikalavimai filmams  
 
Filmo žanrui nėra konkrečių apribojimų, tai gali būti bet kokio stiliaus kūrinys. 
 
Video trukmė iki 5min. 
 
Vaizdo įrašas  pateikiamas vertinimo komisijai DVD diske ir turi būti įdėtas į  internetinę svetainę 
youtube.com, o nuoroda išsiųsta į elektroninį paštą info@bepatyciu.lt.  Vaizdas ir garsas turi būti 
aiškūs ir suprantami. 
 
Filmo kalba – lietuvių. 
 
Rekomenduojama išvardinti filmo pabaigoje išvardinti visus filmo kūrėjus ir dalyviai. Nebūtina 
minėti kontaktinę informaciją.  
 
Dalyviai, pateikiantys konkursui savo darbą neprieštarauja, kad filmas neatlygintinai būtų 
publikuojamas svetainėje www.bepatyciu.lt . 
 
Dalyvių kontaktinė informacija yra pateikiama registracijos formoje. Kai kūrinys bus pristatytas 
organizatoriams DVD diske, ant jo turi būti užrašyta tokia informacija: kūrinio pavadinimas, 
autoriaus (arba vieno autorių) vardas ir pavardė,  elektroninio pašto adresas, ir ugdymo įstaiga, 
jeigu ji inicijuoja dalyvavimą konkurse. 
 
 
Dainų konkurso sąlygos
 
Dalyvių amžius
 
Įvairaus amžiaus vaikai.
 
Reikalavimai dainoms 
 
Dainos gali būti įvairių stilių ir žanrų. 
 
Dainos trukmė iki 4 minučių.
 
Audio įrašas turi būti pateiktas komisijai CD diske ir įdėtas į youtube.com, o nuoroda išsiųsta 
į elektroninį paštą info@bepatyciu.lt. Balsas ir dainos tekstas turi būti aiškiai girdimas ir 
suprantamas.  
 
Dainos kalba – lietuvių. 
 
Dalyvių kontaktinė informacija yra pateikiama registracijos formoje. Kai kūrinys bus pristatytas 
organizatoriams CD diske,  ant jo turi būti užrašyta tokia informacija: kūrinio pavadinimas, 
autoriaus (vieno autorių) vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, ir ugdymo įstaiga, jeigu 
ji inicijuoja dalyvavimą konkurse. 
 
 


