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KLAIPEDOS LOPSELIS.DARZELIS,,PURIENA*
RESPUBLIKINES IKIMOKYKLINIO IR PRIESMOKYKLINIO AMZIAUS VAIKV

FOTOGRAFIJU PARODOS,,SUKNELB MOKYTOJAI* NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Respublikines ikimokyklinio ir prieSmokyklinio amZiaus vaikq fotografijq parodos

,, Suknele mokytojai" (toliau - Fotografrjq paroda) nuostatai reglamentuoja parodos tiksl4, uZdavinius,
dalyvius, vykdymo tvark4.

2. Fotografrjq parodos organizatorius - Klaipedos lopSelis-darZelis ,,Puriena", adresas

Naikupes g. 27, LT -93202, el. pa5tas puriena.klaipeda@ gmai l.com
3. Parod4 organizuoja Klaipedos lop5elio-darZelio ,,Puriena" prie5mokyklinio ugdymo

mokytojos Lina Petro5iene ir Dalia Reizgiene. Parodos koordinatore direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Raimonda PaZeriene.

4. Fotografijq parodos nuostatai skelbiami lop5elio-darLelio ,,Puriena" internetineje
svetainej e http ://www.darzel ispuriena. lt

II. TIKSLAS IR UZDAVINIAI

5. Fotograf,rjq parodos tikslas - skatinti pedagogus kfirybiSkai integruoti patirtinio ugdymo
veiklas i ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus programq ugdymo turini.

6. UZdaviniai:
6.1. sukurti nat[ralaus dydZio suknelg, k[rybi5kai jq sumodeliuoti ir papuo5ti;

6.2. skatinti vaikus dr4siai eksperimentuoti su ivairiomis tekstiles medZiagomis;

6.3. dalintis k[rybinemis idejomis, pletoti bendravim4 ir bendradarbiavim4 su kitomis
Lietuvos ikimokyklinio ugdymo istaigomis.

III. DALYVIAI. DARBU PATEIKIMO SALYGOS

7. Fotografrjq parodos dalyviai - Salies ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo istaigq
ugdytiniai, pedagogai.

8. Fotografijq parodai pateikiami darbai turi atitikti parodos tematik4,,Suknele
mokytojai". Darbai gali bflti grupiniai ir individuahs.

9. Suknele dekoruojama lvairiomis dailes rai5kos priemonemis. Nuotraukose dekoruota

suknele gali b[ti pristatoma ivairiai (suknelg devi konkretus Zmogus, ji eksponuojama ant manekeno,
ar pakabos ir t.t.).

10. Autorius parodai pateikia skaitmeninE nuotrauk4 (geros kokybes, ry5ki4), uZpildo
dalyvio anket4 ( priedas Nr.l) ir iki202l m. spalio I d. atsiundia el. paStu: linapetro@gmail.com



11. K vienos istaigos galima pateikti tik 1-5 darbus. Darbai, neatitinkantys parodos

reikalavimq, per velai pristatyti ar plagijuoti, nebus eksponuojami.
12. Nuo spalio 6 d. virtuali4 fotografrjq parod4 bus galima perZi[reti Klaipedos lop5elio-

darZelio ,,Puriena" internetineje svetaineje http:i/Wlvyrdarzelispuriena.lt
13. Visi dalyviaibus apdovanotipadekos ra5tais (iSsiundiant juos nurodytu elektroniniu

pa5tu).

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Dalyvavimas fotografijq parodoje rei5kia dalyvio sutikim4 su visomis Fotografrjq
parodos s4lygomis ir Siomis nuostatomis.

15. Nuotraukos autorius pagal galiojandius teises aktus atsako uZ autoriniq teisiq
paZeidimus. Pateikdamas nuotraukas parodai jis patvirtina, kad yra Siq nuotraukq autorius.

16. Pateikdamas darbus parodai autorius suteikia organizatoriams teisg juos vieSinti

internetiniame !stai gos tinklalapyj e http ://www.darzelispuriena.lt
17. Fotografrjq parodos organizatorius isipareigoja nevie5inti parodai pateiktq darbq autoriq

pateiktos asmeninds, kontaktines informacij os.

19. Del papildomos informacijos kreiptis el. pa5tu linapetro@gmail.com arba telefonu
869886520
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RESPUBLIKINES IKIMOKYKLINIO IR PRIESMOKYKLINIO AMZIAUS VAIKU
FOTOGRAFIJU PARODOS ,,SUKNELE MOKYTOJAI* DALYUO ANKETA

Istaigos pavadinimas

Ugdytinio vardas, pavarde ar grupes
pavadinimas

ParuoSusio pedagogo vardas, pavarde

Pedagogo el. pa5tas, telefono Nr.


