
 

 

              PATVIRTINTA 

              Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro  

              direktoriaus 2023 m. sausio 27 d.  

              įsakymu Nr. V1-9 

 

RESPUBLIKINIO VAIKŲ ANIMACINIŲ FILMUKŲ FESTIVALIO „KINE – TU“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Respublikinio vaikų animacinių filmukų festivalio „Kine – tu“ (toliau – Festivalis) 

nuostatai reglamentuoja Festivalio tikslą, uždavinius, dalyvius,  organizavimo ir dalyvavimo tvarką, 

apdovanojimus ir baigiamąsias nuostatas. 

1.2. Festivalis vyks 2023 m. kovo 23 d. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klube „Žuvėdra“ 

(Herkaus Manto g. 77). 

1.3. Festivalį organizuoja Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras (interneto svetainė 

www.kvlc.lt). Festivalio koordinatorė – Vaida Valinskienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo 

„Žuvėdra“ skyriaus vedėja,  organizatorė – Vilma Ramelytė, neformaliojo vaikų švietimo (teatras, 

medijos) mokytoja (el. paštas klubaszuvedra@kvlc.lt, tel. Nr. (8 46) 49 87 39).  

 

II. TIKSLAS 

 

2.1. Lavinti jaunų žmonių vaizduotę, kūrybiškumą, smulkiąją motoriką. Atskleisti vaikų ir 

jaunimo talentus bei sugebėjimą kurti. 

 

III. UŽDAVINIAI 

 

3.1. Suteikti vaikams laisvę kurti, turiningai ir įdomiai leisti laisvalaikį. 

3.2. Ugdyti tarpusavio bendradarbiavimą. 

3.3. Supažindinti su naujomis informacinėmis technologijomis ir mobiliąja programėle „Stop 

kadras“. 

 

IV. DALYVIAI 

 

4.1. Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniai. 

 

V. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

5.1. Filmuko trukmė – ne daugiau 10 min. 

5.2. Filmukų atlikimo technika: iš plastilino, lego kaladėlių, kitų medžiagų pagaminti 

personažus. Naudojantis informacinėmis technologijomis (planšetė, išmanusis telefonas), mobiliąja 

programėle (apps) „Stop kadras“ sukurti istoriją ekologine, socialine tematika. 

5.3. Filmukų turinys negali būti įžeidžiančio, diskriminuojančio pobūdžio, juose negali būti 

skatinamos patyčios, smurtas, prievarta ir pan. 

5.5. Norinčius dalyvauti kviečiame pildyti paraiškas 

https://forms.office.com/e/ADmq00M5L9 ir siųsti filmukus el. paštu klubaszuvedra@kvlc.lt iki 2023 

m. kovo 13 dienos imtinai. Jeigu siunčiamas failas viršija 25 mb, siųsti naudojant Wetransfer. 

5.6. Pateikdami filmuką Festivaliui, dalyviai sutinka, kad filmukai, autorių ugdymo įstaiga, 

vardai ir pavardės, gali būti neatlygintinai ir be apribojimų naudojamos konkurso sklaidos tikslais, 

filmukai skelbiami Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro interneto svetainėje www.kvlc.lt, Facebook 

paskyroje. 

 

http://www.kvlc.lt/
mailto:klubaszuvedra@kvlc.lt
https://forms.office.com/e/ADmq00M5L9
mailto:klubaszuvedra@kvlc.lt
http://www.kvlc.lt/


2 

 

VI. APDOVANOJIMAI 

 

6.1. Festivalio dalyviai bus apdovanojami Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro atminimo 

dovanomis, dalyvius parengę mokytojai – Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro padėkos raštais. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7.1. Būtina laikytis higienos reikalavimų (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir 

kt.). 

7.2. Renginyje negali dalyvauti asmenys, kurie turi viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 

požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).  

7.3. Nepilnamečių dalyvių vadovas arba atsakingas asmuo užtikrina dalyvių drausmę, saugų 

elgesį bei atsako už dalyvių sveikatos sutrikimus įvykusius renginio metu.  

7.4. Dalyvavimas Festivalyje reiškia dalyvių sutikimą, kad renginys būtų filmuojamas 

(fotografuojamas), filmuota (fotografuota) medžiaga, vaizdo ir garso įrašai ir kt. būtų naudojami 

(nepažeidžiant asmens teisių, garbės ir orumo apsaugos) reklamos, žiniasklaidos srityse (dienraščiai, 

televizija, organizatorių interneto svetainė, socialiniai tinklai) įstatymų nustatyta tvarka.  

  7.5.  Filmuko autorius pagal galiojančius teisės aktus atsako už autorinių teisių pažeidimus. 

Pateikdamas filmuką Festivaliui, jis patvirtina, kad yra šio filmuko autorius. 

7.6. Organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio formą, datą, laiką ir vietą.  
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