
                PATVIRTINTA 

            Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

            direktoriaus 2023 m. vasario 8 d.  

            įsakymu Nr. V1-20 

 

RESPUBLIKINIO VAIKŲ ŠOKIO FESTIVALIO „MAŽAS ŽMOGUTIS“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Respublikinio vaikų šokio festivalio „Mažas žmogutis“ (toliau – Festivalis) nuostatai 

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

ir kitą informaciją, apdovanojimus ir baigiamąsias nuostatas. 

1.2. Festivalis vyks 2023 m. balandžio 19 d. 17.00 val., VŠĮ „Klaipėda ID“, kultūros 

inkubatoriuje „Kultūros fabrikas“, Bangų g. 5A, Klaipėda.  

1.3. Festivalį organizuoja Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras (interneto svetainė 

www.kvlc.lt). Festivalio koordinatorė – Dalia Mačiulienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo 

„Draugystė“ skyriaus vedėja, organizatorė – Vaida Zacharevičienė, neformaliojo vaikų švietimo 

(šokis) mokytoja metodininkė (el. paštas klubasdraugyste@kvlc.lt, tel. Nr. (8 46) 34 58 67).  

           1.4. Renginys iš dalies finansuojamas Klaipėdos miesto savivaldybės lėšomis ir yra įtrauktas 

į Edukacinių, kultūrinių ir kitų renginių programą. 

 

II. TIKSLAS 

 

2.1. Skatinti ikimokyklinio amžiaus vaikų saviraišką, kūrybinį ir socialinį bendradarbiavimą. 

 

III. UŽDAVINIAI 

 

3.1. Ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų sceninę kultūrą. 

3.2. Skatinti per šokį atskleisti savo vidinį pasaulį. 

3.3. Dalintis patirtimi atkreipiant dėmesį į aukštesnį atlikimo lygį. 

3.4. Ugdyti vaiko socialines kompetencijas. 

3.5. Skatinti kolektyvų ir jų mokytojų bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja patirtimi. 

 

IV. DALYVIAI 

 

4.1. Kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos įvairių šokių stilių ikimokyklinių, 

neformaliojo vaikų švietimo įstaigų 3-7 metų vaikai, mokiniai.  

4.2. Atlikimo kategorijos: 

4.2.1. grupė (3-7 asmenys); 

4.2.2. kolektyvas (nuo 8 asmenų). 

 

V. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

5.1. Festivalio dalyviai atlieka vieną laisvai pasirinktą šokį.  

5.2. Atliekamo pasirodymo trukmė ne ilgesnė nei 3 minutės.  

5.3. Pasirodymo metu dalyviai dėvi šokiui skirtą avalynę. 

5.4. Dalyvių vadovas arba atsakingas asmuo užpildo dalyvio paraišką. Paraiškos nuoroda: 

https://forms.office.com/e/umdRjyVtvX.  

5.5. Užpildytos dalyvių paraiškos priimamos iki 2023 m. kovo 31 d. Paraiškų priėmimas gali 

būti stabdomas ir anksčiau dėl riboto dalyvių skaičiaus.                           

5.6. Vėluojančios ar nepilnai užpildytos dalyvių paraiškos registruojamos nebus. 

http://www.kvlc.lt/
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5.7. Muzika turi būti atsiųsta el. paštu klubasdraugyste@kvlc.lt iki 2023 m. balandžio 16 d. 

Muziką, įrašytą USB laikmenoje reikia turėti ir Festivalio metu.  

5.8. Festivalio eiga, tvarkaraštis vadovams bus išsiųsta atskiru laišku po dalyvių registracijos. 

5.9. Festivalio dalyviai moka dalyvio mokestį – 6,00 Eur grupės/kolektyvo nariui, kurį iki 

2023 m. kovo 31 d. perveda į Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro sąskaitą Nr. LT95 7180 5000 0113 

0249 (AB Šiaulių bankas, įm. kodas 302430402). Mokėjimo paskirtyje įrašyti „Festivaliui „Mažas 

žmogutis“, nurodyti kolektyvo pavadinimą. 

 

VI. PROGRAMA IR KITA INFORMACIJA 

2023 m. balandžio 19 d. 17.00 val. Vieta 

15.00-17.00 Dalyvių registracija Kultūros fabriko pirmo aukšto fojė  

15.00-16.30 
Grupių ir kolektyvų susipažinimas 

su scena 
Kultūros fabrikas 17.00-18.00 Festivalis ,,Mažas žmogutis“ 

18.30-19.00 Apdovanojimai 

 

VII. APDOVANOJIMAI 

 

7.1. Dalyviai apdovanojami Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro padėkos raštais ir atminimo 

dovanomis. 

7.2. Festivalio organizavimo darbo grupės sprendimu vienas kolektyvas ar grupė bus 

apdovanota išskirtiniu Festivalio ,,Mažas žmogutis“ prizu ir pelnys geriausiai pasirodžiusio kolektyvo 

ar grupės vardą. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8.1. Būtina laikytis higienos reikalavimų (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.). 

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

požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). 

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

elgesį bei atsako už dalyvių sveikatos sutrikimus įvykusius renginio metu. 

8.4. Dalyvavimas renginyje 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. 

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

 _______________________ 
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