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NUSIKALTIMq PRE}'ENCIJOS VAIZDO KLIPV KONKIJRSO MOKSLEI!'IAMS
NUOSTATAI
"NEVARTOK"
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
lgFendinant Joniskio rajono savivaldybes nusikaltimq prevencijos ir kontroles 2012-2014
ir siekiant atkreipti demesi i vaikq ir jaunimo daromas nusikalstamas veikas,
susijusias su narkotiniq medZiagq, iabako ir aikoholio vaftojimu, organizuojamos nusikaltimq
prevencijos priemones, kurios skatintq bendruomeng akqf iau kovoti su iiuo neigiamu socialiniu
1.

metq progranr4

reiSkiniu.
2. Sie nusikaltimq prevencijos vaizdo klipq konturso ,NEVARTOK" (toliau - konlursas)
nuostatai .eglamentuoja konkurso tiksius, objekt4, nusikaltinq prevencijos vaizdo klipq, teikiamq
konkursui, reikalavimus, konkurso dalyvius, konkurso organizavimo tvark4, vertinimo konisijos
sudarym4, vaizdo klipq vefiinim4 ir konlurso nugaletojq apdovanojimq.

tr. KONKURSO TIKSLAI
tikslai:
jaunimo
3.1. ugdyi vaikq ir
neigiamq poZiuri i tabako, alkoholio, narkotiniq medZiagq
vartojimq,
3.2. skatinti ben&aamZius nelilti abejingiems daromai nusikalstamai veikai, susijusiai su
alkoholio, narkotikq ir kiq psichotropiniq medZiagq vartojimu;
3.3. skatinti Joni5kio rajono bendrojo lavinimo, profesinio mokymo mokyklq moksleivius,
neq'riausybinirljaunimo organizacijq atstovus, mokl.tojus akqviau dometis nusikaltimq
prevencijos v,vkdomomis priemonemis ir akq.viai dalyvauti nusikaltimq prevencijos veikloje.
3. Pagdndiniai konkurso

Itr. KONKIJRSO OBJEI(TAS
4. Konkurso objektas moksleiviq kuriamas vaizdo klipas (toliau - klipas), skatinantis vaikus
jaunim4
ir
nevartoti tabako, alkoholio, narkotiniq medZiagq, nedarlti nusikalstamr] veikq.

IV. REIKALAI'IMAI KONKTJRSO DARBAMS
klipui:
iraiy4 i skajtmening laikmen4 skaitmeniniu formatu, konkursui reikia pateikti
JoniSkio rajono savivaldybes administracijos Infrastruktiiros skldaus VieSosios tvarkos poskyriui
(Livonijos g. 4, 309 kab., JoniSks).
5.2. Klipo apimtis iki 5 min.
5.3. Klipo pavadinimas turi atspindeti pagrinding mint!.
5.4- Klipe turi bnti skatinama nedarl-ti mrsikalstamq veikq, nerukyti, nevadoti alkoholio,
5. Reikalavimai

5.1. Klip4,

narkotiniq medZiagq, skatinti ben&aamzius hetoleruoti Sio neigiamo socialinio reiskit1io.
5.5. Klipas turi buti originalus asmeninis arba grupes asmenq darbas.
6. Siundiant darbq turi biiti nurodltas autoiiaus (ar autoirl) vardas ir pavarde, klase, telefonas,
elektroninio pasto adresas,jaunimo organizacijos, mokyklos ar gimnazijos, kurioje mokinys (-iai)
mokosi, pavadinimas.
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V. KONKTJRSO DALYVIAI
7. Konkurse gali dalyvauti visq Jonilkio rajono bendrojo lavinimo, prol'esinio mokymo
mokyklq moksleiviai, nevyriausybidq jarmimo organizacijr] atstovai.

YI. KONKURSO ORGAIIIZAVIMO TVARKA
Idormacija apie konkurso orga.nizavim4 (nuostatus, konl-urso dat4 ir laik4) skelbiama
JoniSkio rajono savivaldybes intemeto svetaineje wwwjoniskis.lt, laikaifie ,,JoniSkio dienos" ir
teikiant pasiul)n4 elektroniniu pastu visoms bendrojo lavinimo, profesinio moklmo israigoms ir
neryriausybinems jaunimo organizacijoms.
9. Mokiniq klipai skaitmeniniu formatu skaitmenin6je laikmenoje pristatomi iki 2014 m.
8.

geguzes 20 d.
10. Apie konkurso rezultatus dal),"viai
m. geguzes 29 d.

infolmuojarni asmeniikai el. paitu arba telefonu iki 2014

VII. KONKIJRSO I'ERTINIMO KOMISIJA
Vaizdo klipus iki 2014 m. geguZds 27 d. vertina 5 nariq konkurso klipq vertinimo komisija
(toliau - komisija), sudaryta Joniikio rajono savivaldybes administracijos direktoriaus isakymu.
11.

VItr. DARBV YERTINIMAS
Klipq vertinimo krilerijai:
12. L pagrindines minrie. aiskumds:
12.). origin.rluma. ir knr1 biskuma.:

12.

12.3. temos atsldeidimas.
13. Nevedinami klipai, neatitinkantys iiq korkuso nuostatq, ir pastebejus, kad klipai
yra plagijuoti.
14. Konkursui pateiktus klipus komisijos nariai (individualiai) vertina pagal kiekvien4
nuo I iki 10 balq. Nugaletojais tampa daugiausia balq surinkg darbq autodai.

kiterijq

DC KONKIJRSO NUCALETO4J AfDOVAN OJIMAI

surinl(i klipq autoriai bus apdovanoti Joniikio rajono nusikaltimil
prevencijos ir kontroles komisijos prizais ir Joniskio rajono savivaldybes adminisllacijos
direktoriaus padekomis.
16. Geriausiq vaizdo kliprl autoriai bus apdovanojami per Tarptautinei vaikq gynimo dienai
organizuoiamq rengini 2014 m. birZelio 1 d. JonjSkio kulfiros centre.
15. Trys daugiausia balq

)(

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Konkurso organizatorius turi teisg atiaulti arba tikslinti konl-urso s4lygas.
18. Konkurso orgarizatodaus ir dalyvitl gindai sprendZiami tarpusavio derl'bomis. Nepavykus

susitarti - Lietuvos Respublikos istatyrnq nustat).ta tvarka.
19. Dalyvavimas konkurse reiSkia dallvio (autoriaus) sutikim4 su Siais nuostatais irjuose
nustat)-tomis konkuso s4lygomis, taip pat ir sutikimq knrini publikuoti ir panaudoti neatlygintinai.

