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VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATŠVAITO IDĖJOS 

SUKŪRIMO KONKURSO NUOSTATAI 

 

I.       KONKURSO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

VGTU Kelių tyrimo institutas ir jaunųjų kelininkų klubas „Kelelis“ skelbia atšvaito kūrimo 

konkursą. 

 Atšvaito kūrimo tikslas – sudaryti galimybes visiems VGTU studentams sukurti atšvaito maketą, 

kuris bus naudojamas masinėje gamyboje; Leisti studentams prisidėti prie saugaus eismo skatinimo. 

Teikdami kūrybinius darbus, asmenys patvirtina, kad yra susipažinę su konkurso nuostatomis ir 

sutinka su jų sąlygomis. 

Informacija apie konkursą ir konkurso nuostatai skelbiami socialiniuose tinkluose, JKK „Kelelis“ 

bei VGTU KTI tinklalapiuose, o taip pat individualia tvarka. 

  

 

II.       KONKURSO SĄLYGOS 

 

Konkurse gali dalyvauti visi norintys VGTU studentai: pavieniai autoriai arba autorių kolektyvai. 

Autoriai, pasitelkę vaizduotę gali siūlyti įvairiausias idėjas ir variantus. Paliekama plati kūrybinė 

laisvė. 

Atšvaitas turi būti funkcionalus ir stilingas, lengvai prisegamas ar patogus nešioti. Idėja gali būti 

pateikta įvairiais formatais – tiek skaitmeniniu, tiek realiu pavidalu. 

Darbus galima pateikti ir nupieštus ranka, klijuotus ar nuskenuotus. 

Pageidautina, jog atšvaito idėjos eskizas būtų pateiktas elektroniniu/popieriniu formatu + .PDF 

eskizo failai. 

 

III.       KŪRINIŲ PATEIKIMO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI 

 

Kūrinių pateikimas ir registravimas vyksta el. pašto adresu: taryba@kelelis.lt 

Autorius ar jų grupė gali pateikti neribotą skaičių pasiūlymų. 

Kūrinius būtina pristatyti iki 2016 gegužės 9 d. 23:59 val. (Pastaba: kelininkų dienos renginys 

gegužės 19). Kūriniai, pateikti pavėluotai, nevertinami. 

Kūrybinis darbas turi būti originalus, t.y. sukurtas konkurso dalyvio. 

Pateikiant kūrybinius darbus konkursui, privaloma nurodyti šiuos duomenis: autoriaus (autorių) 

vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, fakultetą, katedrą bei akademinę grupę. 

Autoriai, logotipe panaudoję kitų autorių kūrinius arba jų fragmentus, privalo nepažeisti kitų autorių 

teisių ir gauti visus reikalingus autoriaus ar jo teisių perėmėjo, arba jo tinkamai įgalioto asmens 

leidimus. 
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IV. KŪRINIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

  

Komisija sudaryta iš VGTU Kelių tyrimo instituto, Aplinkos inžinerijos fakulteto studentų 

atstovybės bei jaunųjų kelininkų klubo „Kelelis“ darbuotojų bei narių. 

Konkurse bus vertinamas vaizdo originalumas, elementų išskirtinumas ir meniškumas, 

kūrybiškumas ir kūrinio išbaigtumas. 

Konkursui pateikti darbai nebus grąžinami. Pateikdami darbus, konkurso dalyviai organizatoriams 

suteikia teises juos neatlygintinai skelbti, platinti, viešinti bei naudoti masinei gamybai. 

Atšvaito autorius bus pagerbiamas ant atšvaito užrašant autoriaus inicialus ar suderintą tekstą. 

Konkurso nugalėtojai (pirmos 3 vietos) bus paskelbti ir apdovanoti VGTU Kelių tyrimo instituto 

įsteigtais piniginiais prizais: 

 

1 vieta 200 EUR 

2 vieta 150 EUR  

3 vieta 100 EUR 

 

Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti konkurso diplomais gegužės 19 dieną, 07 auditorijoje 

vykstančių „Kelininkų dienų“ konferencijos metu. 

 

Papildoma informacija teikiama el. p.: taryba@kelelis.lt 
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