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VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO STUDENTŲ DIZAINO SAUGAUS 

EISMO TEMATIKA IDĖJOS SUKŪRIMO KONKURSO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Konkursą organizuoja VGTU Kelių tyrimo institutas (toliau – VGTU KTI) ir jaunųjų kelininkų klubas 

„Kelelis“. 

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

su jų sąlygomis. 

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

VGTU KTI tinklalapiuose, o taip pat individualiai. 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Konkurso tikslas – paskatinti VGTU studentus sukurti maketą saugaus eismo tematika, kuris galimai 

bus naudojamas masinėje gamyboje bei prisidėti prie saugaus eismo skatinimo. 

5. Konkurso uždaviniai: 

5.1. Propaguoti saugų eismą; 

5.2. Atkreipti dėmesį į eismo dalyvių Kelių eismo taisyklių pažeidimus; 

5.3. Skatinti informacijos sklaidą saugaus eismo tematika. 

III. KONKURSO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI 

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

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

8. Kiekvienas dalyvis ar dalyvių grupė gali pateikti darbus skirtingomis temomis: 

8.1. Atšvaito dizainas; 

8.2. Plakato dizainas; 

8.3. Lipduko dizainas. 

9. 8 punkte nurodytų temų maketai gali būti papildyti autoriaus ar autorių grupės sugalvotu šūkiu. 

10. Šūkis negali prieštarauti moralės normoms arba ką nors įžeisti. 

11. Autorius ar autorių grupė gali pateikti neribotą skaičių pasiūlymų. 

12. Kūrinių pateikimas ir registravimas vyksta el. pašto adresu: konkursas@kelelis.lt arba internetiniame 

tinklapyje www.kelelis.lt 

13. Kūrinius būtina pristatyti iki skelbime nurodytos datos. Kūriniai, pateikti pavėluotai, nevertinami. 
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14. Visi pateikti darbai varžosi dėl trijų prizinių vietų apdovanojimo nepriklausomai nuo temos. 

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

16. Pateikiant kūrybinius darbus konkursui, privaloma užpildyti dalyvio kortelę (žr. priedą).  

17. Autoriai, savo kūriniuose 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. 

18. Darbus galima pateikti nupieštus ranka ar kompiuterinėmis priemonėmis, klijuotus ar nuskenuotus. 

19. Konkurso dizaino eskizai turi būti pateikti elektroniniu arba popieriniu formatu pridedant .pdf formato 

eskizo failus. 

IV. KŪRINIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

20. Kūrinių vertinimo komisija sudaryta iš VGTU Kelių tyrimo instituto darbuotojų, Aplinkos inžinerijos 

fakulteto studentų atstovybės bei jaunųjų kelininkų klubo „Kelelis“ narių. 

21. Konkurse vertinamas vaizdo originalumas, elementų išskirtinumas ir meniškumas, kūrybiškumas ir 

kūrinio išbaigtumas bei atitikimas konkurso tikslui ir uždaviniams. 

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

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

autorystę. 

23. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti gegužės 11 d. internetiniame tinklapyje www.kelelis.lt 

24. Konkurso nugalėtojai „Kelininkų dienos“ renginio metu apdovanojami diplomais ir VGTU KTI 

įsteigtais piniginiais prizais: 

• 1 vieta 200 EUR 

• 2 vieta 150 EUR  

• 3 vieta 100 EUR 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto 

Kelių tyrimo instituto direktorius 

SUDERINTA 

Jaunųjų Kelininkų Klubo „Kelelis“ prezidentas 

SUDERINTA 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos 

inžinerijos fakulteto Studentų atstovybės pirmininkė  
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