PROJEKTO – KONKURSO „AUGINU LIETUVAI!“ NUOSTATAI

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Projekto – konkurso „Auginu Lietuvai!“ (toliau – Projektas) nuostatai (toliau –
Nuostatai) reglamentuoja konkurso tikslą, organizavimo, dalyvių vertinimo ir nugalėtojų
apdovanojimo tvarką.
2.
Projektą organizuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai (toliau - Rūmai).
Projektas skirtas Lietuvos šimtmečiui paminėti.
II SKYRIUS. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3.
Projekto tikslas - skatinti vaikų ir jaunimo domėjimąsi žemės ūkiu, verslo ir karjeros
galimybėmis bei įvairiomis ūkininkavimo alternatyvomis, skatinti užimtumą bei stiprinti motyvaciją.
III SKYRIUS. KONKURSO DALYVIAI
4.
Projekte gali dalyvauti visos mieste, ar rajone veikiančios ikimokyklinio ugdymo
įstaigos ir globos namai (toliau – Pareiškėjas), kurios turi nuosavybės ar panaudos teise priklausančios
žemės. Pareiškėjai, siekiantys dalyvauti Projekte, turės pateikti pažymą apie turimą žemės plotą,
kuriame būtų galima sumontuoti ir pastatyti šiltnamį.
IV SKYRIUS. KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
5.
Projektas organizuojamas dviem etapais:
5.1. I etapas – 2018 m. balandžio 2-8 d. – fotonuotraukų skelbimas internete ir balsavimas;
5.2. II etapas – nuo 2018 m. balandžio 16 d. – šiltnamių įrengimas nugalėtojų įstaigos
teritorijoje.
6.
Pareiškėjai norintys dalyvauti Projekte iki 2018 m. kovo 30 d., el. paštu
s.svoilaite@zur.lt, turės atsiųsti fotonuotrauką tema „Auginu pats – auginu Lietuvai“, kurioje
atsispindėtų vaikų santykis su kaimu, žemės ūkiu, žemės ūkio darbais. Siunčiant nuotrauką būtina
nurodyti atstovaujamos įstaigos pavadinimą, adresą, tel. Nr., el. paštą.
7.
Kartu su nuotrauka Pareiškėjai turi pateikti pažymą apie turimą žemės plotą.
8.
Nuotraukos
bus
patalpintos
Rūmų
Facebook
paskyroje
www.facebook.com/zemesukiorumai/. Daugiausiai simpatijų (patiktukų) sulaukusios nuotraukos
savininkams bus įteikiamas ir įstaigos teritorijoje įrengiamas šiltnamis.
9.
Kiekvienoje miesto ir rajono savivaldybėje bus skelbiama po vieną nugalėtoją.
Nugalėtojai skelbiami 2018 m. balandžio 9 d. Rūmų Facebook paskyroje bei su nugalėtojais
susisiekiama asmeniškai.
V SKYRIUS. NUGALĖTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
10. Projekto nugalėtojai įsipareigoja iki 2018 m. rugsėjo 1 d. el. paštu s.svoilaite@zur.lt
atsiųsti projekto įgyvendinimo ataskaitą (ataskaitos forma pridedama).
11.
Projekto
nugalėtojai
įsipareigoja,
kad
šiltnamis
nebus
naudojamas
asmeniniais/privačiais tikslais.
12.
Projekto nugalėtojai įsipareigoja, kad šiltnamis po projekto įgyvendinimo pabaigos bus
naudojamas pagal paskirtį mažiausiai 3 metus.
13.
Projekto nugalėtojai įsipareigoja dalintis gerąja patirtimi.
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VI SKYRIUS. PROJEKTO VIEŠINIMAS
14.
Projektas bus viešinamas Rūmų interneto svetainėje adresu www.zur.lt ir Facebook
paskyroje www.facebook.com/zemesukiorumai/, taip pat miestų ir rajonų savivaldybių, rėmėjų,
Rūmų organizacijų internetinėse svetainėse, Respublikinėje ir rajono spaudoje.
15.
Prie šiltnamio bus pagaminta ir ant jo pritvirtinta informacinė lentelė (42x59 cm) su
organizatorių bei rėmėjų logotipais.
16.
Visi prisidėję prie projekto įgyvendinimo asmenys/įmonės/rėmėjai bus pakviesti į
šiltnamio įteikimo renginį.
VII SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17.
Projekto organizatoriai pasilieka teisę fotonuotraukas publikuoti projekto įgyvendinimo
laikotarpiu ir jam pasibaigus.
18.
Pareiškėjai atsako už tinkamą vaikų ir jų teisėtų atstovų informavimą apie vaikų
dalyvavimą projekte ir nuotraukų viešinimą viešoje erdvėje-internete.
19.
Pareiškėjų sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas fotonuotraukos atsiuntimas į
konkursą.
20.
Pareiškėjas suteikia konkurso organizatoriui teisę viešai skelbti jo pateiktą
fotonuotrauką Rūmų interneto svetainėje, socialinių tinklų profiliuose ir kitur. Šios teisės suteikiamos
neatlygintinai.
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