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    Darius Lesickas 
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Vilniaus miesto vaikų nuotolinio konkurso 

PASITIKIME ŠV. KALĖDAS SAUGIAI 

Nuostatai 

Vilniaus saugaus miesto centras (Architektų g. 166, LT-04203 Vilnius, tel.: (85) 2343944). 

kviečia vaikus dalyvauti nuotoliniame konkurse „Pasitikime šv. Kalėdas saugiai“. 

Sukurk originalių šventinės Kalėdinės eglutės žaisliuką iš saugos ženkų (draudžiamųjų, 

įspėjamųjų, privalomų, evakuacijos, gaisrinės saugos). Eglutės žaisliukas gali būti individualizuotas, 

pagamintas su jūsų pasirinktu originaliu dizainu. Žaisliukas gali būti pakabinamas arba pastatomas kaip 

dekoracija. 

Konkurso organizatorius – Vilniaus saugaus miesto centro, civilinės saugos ir aplinkos srities 

mokytoja metodininkė  Vaidutė Diržinauskienė. 

KONKURSO TIKSLAS - ugdyti saugos įgūdžius ir atsakomybės suvokimą už save ir kitus. 

KONKURSO UŽDAVINIAI: 

 pačių pasirinktomis priemonėmis sukurti Kalėdinės eglutės žaisliuką. 

 ugdyti atsakomybę; 

 patenkinti asmeninį poreikį saviraiškai. 

KONKURSO DALYVIAI 

Vilniaus miesto ugdymo įstaigų įvairaus amžiaus vaikai. 

KONKURSO VIETA 

Nuotoliniu būdu. 

KONKURSO LAIKAS 

2020 m.nuo lapkričio 16 dienos iki gruodžio 15 dienos. 

KONKURSO DARBŲ PRISTATYMAS. 

Kalėdinės eglutės žaisliukų nuotraukų siuntimas nuo lapkričio 16 dienos iki gruodžio 15 dienos 

imtinai el. paštu vaidutedir@gmail.com (tel. pasiteiravimui 868012292).  

Siunčiant el. laišką užrašyti: 

   mokyklą; 
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   klasę;  

   mokinio vardą, pavardės pirmą raidę ; 

 mokytojos vardą, pavardę. 

 Vieno asmens pateikiamas darbų kiekis yra vienas darbas (kokybiška nufotografuota 1 

nuotrauka). 

KONKURSO DARBŲ ATLIKIMO TECHNIKA 

Kalėdinės eglutės žaisliukas gali būti pagamintas iš įvairių medžiagų ir atliktas įvairia technika. 

Svarbiausiai, kad atitiktų saugos ženklų reikšmę (raudonas rėmelis – draudimas, geltonas fonas – 

įspėjimas, žalias fonas evakuacija, mėlynas fonas – privaloma, raudonas fonas – gaisrinė sauga). 

PASTABA: raktinis žodis susirasti informaciją - saugos ženklai. 

KONKURSO VERTINIMAS 

 Vertindami darbus vadovausimės šiais kriterijais:  

 atitikimas konkurso įdėjai ir temai; 

 originalumas; 

 atlikimo technikos savitumas; 

KONKURSO LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMAI 

Laimėtojai apdovanojami Vilniaus saugaus miesto centro diplomais. 

Visos konkursui pateiktos Kalėdinės eglutės žaisliukų nuotraukos bus demonstruojamos Vilniaus 

saugaus miesto centro svetainėje vismc.lt.  Kalėdinių žaisliukų nuotraukos pasibaigus konkursui lieka 

pas organizatorių.  

KONKURSO BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso nuostatus. 

VSMC pasilieka teisę panaudoti darbus savo veikloje, neišmokant honoraro. Autorių sutikimas su 

šiomis sąlygomis laikomas darbo pateikimas konkurse. 

PASTABA:  konkursas vykdomas saugiai be kontakto, nuotoliniu būdu. 
 

Civilinės saugos ir aplinkos mokytoja metodininkė             Vaidutė Diržinauskienė 
 

 


