LRT ORGANIZUOJAMO VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSO „PIEŠIU PASAKĄ“
TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – LRT) organizuoja vaikų
piešinių konkursą „Piešiu pasaką“ (toliau – Konkursas).
2. Konkursas skirtas skatinti vaikus piešti, ugdyti kūrybinius gebėjimus ir lavinti meninius
įgūdžius.
3. Konkurso tikslas – sukurti bei pateikti piešinius, kurie bus naudojami radijo laidos „Vakaro
pasakos“ LRT.LT mediatekos garso įrašams iliustruoti ir šios laidos populiarinimui. Konkurso
tema – iliustruok laidą „Vakaro pasakos“ LRT.LT mediatekoje.
4. Konkurso taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Konkurso tikslus, dalyvius, Konkurso
organizavimo bei tolesnio piešinių skleidimo viešojoje erdvėje tvarką.
5. Konkurso dalyviai – savo piešinius sukūrę vaikai, dalyvaujantys Konkurse (toliau – Dalyviai).
6. Dalyvius gali atstovauti tėvai arba globėjai. Tėvai arba globėjai gali būti atsakingi už Dalyvio
piešinio/-ių pateikimą 14 punkte nurodytu/-ais būdu/-ais.
7. LRT organizacinė komanda toliau Taisyklėse vadinama Organizatoriumi arba LRT.
II. KONKURSO ORGANIZATORIAUS PAREIGOS
8. Organizatorius įsipareigoja:
8.1. Viešai skelbti informaciją apie Konkurso eigą LRT televizijų programose, portale LRT.LT,
LRT socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, LRT radijo programose.
8.2. Atrinkti ir suklasifikuoti gautus Dalyvių piešinius.
8.3. Informuoti laimėtojus apie atrinktą piešinį, pridedant svetainės, kurioje patalpintas piešinysiliustracija, adresą. Konkurso laimėtojus atrinks specialiai suburta komisija: Radijo programų
departamento atstovas, Mediatekos ir archyvų skyriaus vadovas, LRT kultūros turinio redaktorius
ir du rinkodaros projektų vadovai.
III. KONKURSO DALYVIŲ PAREIGOS
9. Konkurse dalyvauti gali visi norintys vaikai nuo 3 iki 15 metų.
10. Dalyvis gali pateikti daugiau nei vieną piešinį. Piešinių formatas – A4 arba A3.
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11. Piešiniai Konkurso Organizatoriui turi būti pateikti ne vėliau, kaip iki 2020 metų vasario 23
dienos.
12. Konkurso dalyviai turi laikytis etikos ir moralės normų, Lietuvos Respublikos informavimo
įstatymo, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir kitų LR įstatymų nuostatų.
13. Piešiniai turi būti pateikiami tvarkingi ir atitikti šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus.
14. Dalyviai arba Dalyvių atstovai gali pasirinkti vieną iš žemiau išvardintų būdų pristatyti
savo/atstovaujamo dalyvio piešinį:
14.1. Piešinius siųsti paštu ar atnešti į LRT (S. Konarskio 49, Vilnius). Kitoje piešinio pusėje turi
būti pateikta informacija: Dalyvio vardas, pavardė, amžius, piešinio-iliustracijos pavadinimas,
savo arba įstatyminio atstovo elektroninio pašto adresas ir/ar telefono numeris ir prierašas, ar
sutinka skelbti šią informaciją ir/arba kokių duomenų nesutinka skelbti.
14.2. Piešinius siųsti elektroniniu paštu pasaka@lrt.lt. Piešinys turi būti nuskenuotas ar kokybiškai
nufotografuotas (be šešėlių), laiške patalpinta informacija: Dalyvio vardas, pavardė, amžius,
piešinio-iliustracijos pavadinimas ir prierašas, ar sutinka skelbti šią informaciją ir/arba kokių
duomenų nesutinka skelbti.
14.3. Piešinius atnešti į „LRT Vakaro pasakos“ stendą Vilniaus knygų mugėje, kuri vyks 2020
metų vasario 20–23 dienomis. Kitoje piešinio pusėje turi būti pateikta informacija: Dalyvio
vardas, pavardė, amžius, piešinio-iliustracijos pavadinimas, savo arba įstatyminio atstovo
elektroninio pašto adresas ir/ar telefono numeris ir prierašas, ar sutinka skelbti šią informaciją
ir/arba kokių duomenų nesutinka skelbti.
15. Dalyvis privalo pateikti Organizatoriui piešinį, atitinkantį Konkurso reikalavimus, pateikti
trumpą darbo aprašymą, tikslius savo duomenis: vardą, pavardę, amžių, gyvenamąją vietą, jei turi
savo arba įstatyminio atstovo elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir prierašas, ar sutinka
skelbti šią informaciją ir/arba kokių duomenų nesutinka skelbti.
16. Pateikdamas piešinį Konkursui, Dalyvis užtikrina, kad jam priklauso šio darbo autorių teisės.
17. Dalyviai tiesiogiai atsakingi, kad nebūtų pažeidžiamos autorių teisės.
18. LRT įgyja teisę publikuoti piešinius LRT televizijos programose, viešai skelbti portale
www.lrt.lt bei mediatekoje, neribojant publikacijų skaičiaus ir termino.
IV. KONKURSO EIGA IR REIKALAVIMAI
19. Informacija apie Konkursą skelbiama interneto portale LRT.LT, LRT televizijos ir radijo
programose.
20. Konkursas vyksta nuo 2020 metų sausio mėn. 23 d. iki 2020 metų vasario mėn. 23 d.
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21. Konkurso Taisyklės skelbiamos interneto portale LRT.LT, adresu www.lrt.lt.
22. Organizatorius turi teisę gautais piešiniais iliustruoti radijo laidos „Vakaro pasakos“ LRT.LT
mediatekos įrašus nelaukdamas Konkurso pabaigos.
23. Piešinio autoriumi gali būti vienas vaikas.
24. Kiekvienas Dalyvis gali pateikti neribotą skaičių piešinių.
25. Konkursui pateikiamas piešinys turi būti originalus ir niekur nepublikuotas iki 2020 metų
sausio 23 d.
26. Piešti galima įvariomis priemonėmis: akvarėle, guašu, pastelėmis, spalvotais pieštukais,
kreidelėmis ir pan.
27. Piešiniai, kurie neatitinka šio Konkurso reikalavimų, Konkurse nedalyvauja.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
28. Dalyvavimas Konkurse Dalyviui reiškia jo sutikimą su visomis šių Taisyklių sąlygomis ir jų
pakeitimu.
29. Organizatorius neapmoka Dalyvio ar Dalyvio atstovo/-ų patirtų išlaidų (siuntimas,
skenavimas).
30. Organizatorius neatsako, jeigu su Dalyviu ar Dalyvio atstovu neįmanoma susisiekti –
nenurodytas kontaktas ar nurodytas klaidingas kontaktas.
31. Visi su šiomis Taisyklėmis susiję ir (ar) iš jų taikymo kilę ginčai sprendžiami tarpusavio
derybomis, o nepavykus išspręsti taikiai – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
32. Organizatorius pasilieka teisę keisti ir papildyti Konkurso taisykles, apie tai informuodamas
Dalyvius ar Dalyvių atstovus jų elektroninio pašto adresais ar telefonų numeriais.
33. Konkurso Dalyvių ir Dalyvių atstovų duomenų valdytojas yra LRT.
34. Konkurso Dalyviai ir Dalyvių atstovai sutinka, kad jų duomenis LRT tvarkytų Konkurso
organizavimo ir vykdymo tikslais.
35. Dalyvis ar Dalyvio atstovas, pateikęs LRT raštišką prašymą, turi teisę susipažinti su LRT
tvarkomais Konkurso dalyvių asmens duomenimis ir sužinoti, kaip ir kokiu tikslu šie duomenys
yra tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti arba sunaikinti savo asmens duomenis.
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