PATVIRTINTA
Kauno moksleivių techninės kūrybos
centro direktoriaus 2019 m. rugsėjo 13 d.
įsakymu Nr. V-58

TARPTAUTINIO FILMŲ KONKURSO
„MANO KINAS 2019”
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tarptautinio filmų konkurso „Mano kinas 2019“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja
konkurso tikslus, konkurso organizavimo, dalyvavimo jame, dalyvių vertinimo, apdovanojimo
tvarką.
2. Konkurso organizatorius – Kauno moksleivių techninės kūrybos centras.
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II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Skatinti mokinių saviraišką ir kūrybiškumą per kino meną.
Pritaikyti mokinių kūrybą ugdymo procese.
Ugdyti kritinį mąstymą, kūrybiškumą bei tiriamuosius gebėjimus.
Išrinkti geriausius konkurso darbus ir apdovanoti jų autorius.
Supažindinti su konkursiniais darbais visuomenę, publikuojant juos interneto svetainėse:
www.kadras.lt ir www.mtkc.lt

III. DALYVIAI
8. Lietuvos ir užsienio bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai, mokytojai mėgėjiškų filmų kūrėjai.
Filmo autorius gali būti vienas žmogus arba grupė.
IV. REIKALAVIMAI
9. Filmo trukmė iki 10 min.
10. Konkurse dalyvauja filmai sukurti po 2018 sausio 1d.
11. Vertinimo kriterijai: kūrybiškumas, originalumas, techninė filmo kokybė.
12. Filme negali būti naudojama jokia žalinga ar nelegali informacija. Pateikiama informacija turi
atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.
13. Filmų autoriai privalo laikytis LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo. Konkursui galima
teikti tik autorinį kūrinį, kuris jokiu būdu negali būti kitų asmenų sukurtų darbų plagiatas ar
kopija.
V. DARBŲ PATEIKIMAS
14. Filmus ir filmografines korteles siųsti iki 2019 m. spalio mėn. 31 d. per internetinius
puslapius www.wetransfer.com arba filmo nuorodą atsiųsti mycinema@gmail.com
VI. APDOVANOJIMAI
15. Organizatorių sudaryta konkursinių darbų vertinimo komisija išrenka geriausius vaidybinius,
dokumentinius, animacinius, eksperimentinius, foto filmus, vaizdo klipus.
16. Geriausių filmų autoriams įteikiami diplomai ir asmeniniai prizai.
17. Konkurso nugalėtojai – mokiniai ir jų mokytojai – bus pakviesti į apdovanojimus, kurie vyks
2019 m. lapkričio mėn. 14 d. 16:00 val. Kauno MTKC (A. Mickevičiaus g. 2, Kaunas).
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Organizatoriai pasilieka sau teisę naudoti kūrinį nekomerciniais tikslais, nemokėdami
autorinių honorarų.
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19. Autoriai, pateikę konkursui darbus, autorines teises perduoda konkurso organizatoriams.
Autorius pateikdamas darbą konkursui sutinka, kad jo asmeniniai duomenys būtų naudojami
tiek, kiek tai būtina šių nuostatų reikalavimams vykdyti.
20. Organizatoriai turi teisę keisti ir papildyti konkurso nuostatus.
21. Konkurso koordinatoriai:
Kauno MTKC medijų skyriaus vedėjas Jonas Kuzminas, tel. 8 698 10456,
meno vadovė Danguolė Čiurlionienė, tel. 8 699 31324 , jonas@kadras.lt www.kadras.lt

