PATVIRTINTA
Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro
direktoriaus 2019 m. vasario 28 d.
įsakymu Nr. VI -50
III–OJO ŽEMAITIJOS REGIONO GITARŲ FESTIVALIO „GINTARINĖ GITAROS
STYGA – 2019“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. III-ojo Žemaitijos regiono gitarų festivalio „Gintarinė gitaros styga – 2019“ (toliau –
Festivalis) nuostatai reglamentuoja festivalio tikslą, uždavinius, organizavimo ir dalyvių
apdovanojimo tvarką.
1.2. Festivalis vyks 2019 m. balandžio 11 d. 16.00 val. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centre
Molo g. 60-1.
1.3. Festivalį organizuoja Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras (Molo g. 60-1, LT-92278,
Klaipėda, tel. Nr. (8 46) 21 49 74, el. paštas info@kvlc.lt, interneto svetainė: www.kvlc.lt),
festivalio koordinatorė – Vida Veklenko, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Švyturys“
metodinio darbo vadovė (el. paštas klubasvyturys@kvlc.lt, telefonas (8 46) 34 22 86); festivalio
organizatorius – Donatas Momkus, neformaliojo vaikų švietimo (gitaros) mokytojas.
II. TIKSLAS
2.1. Skatinti vaikus ir jaunimą domėtis kokybiška, gyvai atliekama muzika bei praplėsti
muzikos mėgėjų bei atlikėjų gretas, ugdyti gebėjimus vertinti, suprasti, pažinti gerą, aukšto meninio
lygio ir gyvai atliekamą kūrinį.
III. UŽDAVINIAI
3.1. Ugdyti sceninę kultūrą. Praturtinti ugdytinių muzikinę – koncertinę patirtį.
3.2. Puoselėti „gyvai“ atliekamos muzikos tradicijas.
3.3. Ugdyti kūrybiškumą ir saviraišką.
IV. DALYVIAI
4.1. Festivalyje kviečiami dalyvauti Žemaitijos regiono bendrojo lavinimo mokyklų,
neformaliojo vaikų švietimo įstaigų vaikų ir jaunimo gitarų ansambliai. Akomponuoti gali kiti
styginiai, klasikiniai ir pučiamieji instrumentai. Dalyvių amžius 7–19 metų.

V. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA
5.1. Kolektyvai ir solistai „gyvai“ atlieka pačių pasirinktus 2 kūrinius.
5.2. Dalyvių pasirodymo metu negalima naudoti fonogramos.
5.3. Norinčius dalyvauti III-ajame Žemaitijos regiono gitarų festivalyje „Gintarinė gitaros
styga – 2019“, užpildyti dalyvių paraiškas ir atsiųsti iki 2019 m. balandžio 5 d. el. paštas
klubasvyturys@kvlc.lt; tel. Nr. (8 46) 34 22 86.

VI. APDOVANOJIMAI
6.1. Visi dalyviai apdovanojami Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro padėkos raštais ir
dovanėlėmis.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7.1.Dalyvavimas Festivalyje reiškia sutikimą, kad pasirodymai būtų filmuojami,
fotografuojami ir ( ar) įrašinėjami bei publikuojami ir viešinami teisės aktuose nustatyta tvarka.
_____________________________

FESTIVALIO DALYVIO(-IŲ) PARAIŠKA
Atstovaujama institucija
Kolektyvo pavadinimas
Solisto vardas, pavardė
Kolektyvo mokytojo vardas,
pavardė, telefonas, el. paštas

Dalyvių skaičius ir amžius
Kūrinio pavadinimai

Kokių priemonių ir kiek reikės
scenoje.

Trumpa informacija apie
kolektyvą (kaip norėtumėte, kad
Jus pristatytų renginio metu)

Su renginio nuostatais susipažinome ir jų laikysimės. Neprieštaraujame, kad pasirodymas, būtų
filmuojamas, fotografuojamas ir / ar įrašinėjamas bei publikuojamas teisės aktuose nustatyta tvarka.

(mokytojo vardas, pavardė)

(parašas)

