
 

 

 

PATVIRTINTA 

Švenčionių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 

2019 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-18 

 

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO  

KONKURSO ,,MANO ŠEIMOS AKTYVUS LAISVALAIKIS 2019“  NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS KONKURSO NUOSTATOS 

 

1. Konkurso „Mano šeimos aktyvus laisvalaikis 2019“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – 

Nuostatai) nustato konkurso tikslą, vykdymo laiką, konkurso organizavimo taisykles, laimėtojų 

vertinimo kriterijus ir apdovanojimų tvarką. 

2. Konkursas skirtas Pasaulinei sveikatos dienai paminėti. Konkurso tikslas – skatinti šeimos 

pozityvų požiūrį į sveiką gyvenseną. 

3. Konkurse gali dalyvauti visos Švenčionių rajono šeimos be išankstinės registracijos. 

4. Konkurso laikas – nuo 2019 m. gegužės 21 d. iki 2019 m. birželio 10 d. 

5. Konkurso organizatorius – Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau 

– Biuras).   

 

II. KONKURSO DALYVAVIMO SĄLYGOS 

 

6. Nuotraukų konkursas ,,Netradicinė fizinio aktyvumo forma“. Konkursui atsiųsti JPG formato 

nuotrauką, kurioje užfiksuota, kaip šeima leidžia savo laisvalaikį netradicine fizinio aktyvumo 

forma.  Pasitelkti fantaziją, originalias idėjas, kūrybiškumą, atskleisti užduoties tematiką.  

7. Konkursinio darbo įforminimas: 

7.1. nuotraukos failas JPG formatu, ne mažiau kaip 300 KB. Nuotraukos turi būti spalvotos,    

sukurtos nenaudojant kompiuterinių filtrų, montažų ir kitų panašių priemonių.  

7.2. nuotrauką siųsti el. paštu stebesena.svencionys@gmail.com, būtinai nurodant vieno iš 

šeimos narių (vieno iš tėvų) kontaktinę informaciją (vardas, pavardė, telefono numeris ir/arba 

el. pašto adresas). Nuotrauką, įdėtą į voką, kurio viduje būtinai pateikti vieno iš šeimos narių 

(vieno iš tėvų) kontaktinę informaciją (vardas, pavardė, telefono numeris ir/arba el. pašto 

adresas), galima pristatyti Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui adresu 

Strūnaičio g. 3, Švenčionys (vidinis poliklinikos kiemas). Kilus klausimams kreiptis telefonu 

(8-387) 20608 arba el. paštu stebesena.svencionys@gmail.com. 

8. Biuras pasilieka teisę Konkursui pateiktą medžiagą talpinti Biuro interneto svetainėje 

www.svencioniuvsb.lt bei Biuro socialinėje erdvėje https://www.facebook.com/svencioniuvsb/. 

9. Biuras pasilieka teisę keisti Konkurso Nuostatus. 

 

III. KONKURSUI PATEIKTOS MEDŽIAGOS VERTINIMAS 

 

10. Konkursui pateiktas nuotraukas vertina Biuro sudaryta komisija. 

11. Pagrindiniai užduočių vertinimo kriterijai: 

  išradingumas, meniškumas ir originalumas;  

  konkurso temos atitikimas;  
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  techninė nuotraukos  kokybė.  

12. Komisija išrenka I, II, III vietų nugalėtojus.  

 

IV. KONKURSO  APDOVANOJIMAI 

 

13. Konkurso nugalėtojai bus skelbiami 2019 m. birželio 18 dieną.   

14. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti Biuro įsteigtais prizais.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Medžiagos atsiuntimas Konkursui laikomas autoriaus ir Biuro susitarimu dėl šiuose 

nuostatuose išdėstytų reikalavimų laikymosi. 

16. Darbai, pateikti vėliau nei nurodyta šių nuostatų 4 punkte, nebus vertinami. 

17. Konkurse negali dalyvauti Biuro darbuotojai ir jų šeimų nariai. 

 

_________________________ 

 


