
Startuoja mokinių floristikos konkursas
DŪZGIAM KALĖDAS SODE!

Kviečiame V-XII klasių ir profesinių mokyklų mokinius bei kolegijų studentus dalyvauti floristikos darbų 
konkurse ir parodoje!

Konkurso tikslas: populiarinti floristikos meną, ugdyti ir skatinti mokinių kūrybiškumą, saviraišką, meninės 
interpretacijos poreikį, ekologinį švietimą ir pagarbą aplinkai. 

Konkursą organizuoja: VU botanikos sodas ir Lietuvos floristų asociacija. Konkurso partneris – Vilniaus miesto 
savivaldybė.  

2018 m. konkurso eiga:
• lapkričio 5–25 d. vyks dalyvių registracija;
• namuose sukurtą darbą dalyviai turi pristatyti į kūrybines dūzges;
• lapkričio 30 d., penktadienį,  10.00–14.00 val. vyks kūrybinės dūzgės sukurti konkursinį darbą. Nuo 14 val. 
konkursinius darbus vertins komisija; 
• gruodžio 1–15 d. VU botanikos sodo muziejuje vyks dalyvių sukurtų namuose ir kūrybinėse dirbtuvėse darbų paroda;
• gruodžio 16 d., sekmadienį, 15 val. vyks konkurso dalyvių apdovanojimų ceremonija, o nuo 17 val. – šventinė 
koncertinė programa.  

Konkurso ir parodos vieta: 
Vilniaus universiteto (VU) botanikos sodo muziejus, Kairėnų g. 43, Vilnius.

Konkurso dalyviu laikomas mokinys (-ė) ar studentas (-ė), užsiregistravęs (-usi) į konkursą ir kūrybinėse dūzgėse 
atlikęs (-usi) floristikos darbus pagal konkurso nuostatų reikalavimus.

Reikalavimai konkurso dalyviui:
• atsivežti į kūrybines dūzges vieną paruoštą namų darbą parodos ekspozicijai;
• atsivežti paruoštą vainiko karkasą konkursiniam darbui (50 cm skersmens, padedamą ant stalo arba pakabinamą);
• eksponuoti namuose ir kūrybinėse dūzgėse sukurtus darbus parodoje.

Dalyvavimas ir darbų vertinimas: 
• dalyvis turi registruotis iš anksto ir atsiųsti dalyvio anketą el. paštu rasa.ryliskiene@bs.vu.lt iki lapkričio 25 d. 
Registracija patvirtinama atsakymu į el. laišką, kad atsiųsta anketa atitinka reikalavimus. Dalyvio mokesčio nėra;
• dalyvio anketoje būtina nurodyti tokius duomenis: dalyvio (-ės) vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninį paštą, 
mokyklos pavadinimą, miestą, klasę, lydinčio asmens vardą, pavardę, elektroninį paštą bei telefono numerį;
• kiekvienas darbas (sukurtas namuose ir kūrybinėse dūzgėse) bus vertinamas atskirai pagal nustatytus kriterijus. 
Vertinimo komisija sumuos abiejų darbų balus ir skirs I-III vietas kiekvienai dalyvių grupei. Laureatai bus paskelbti ir 
apdovanoti konkurso dalyvių šventėje gruodžio 16 d.;
• organizatoriai pasilieka teisę nutraukti registraciją anksčiau numatyto laiko, jeigu užsiregistravusiųjų skaičius viršys 
galimų vietų salėje skaičių;
• konkursinius darbus, pagal konkurso nuostatuose išvardytus vertinimo kriterijus, vertins komisija, sudaryta ir 
patvirtinta renginio organizatoriaus;
• konkursiniai darbai bus eksponuojami Botanikos sodo muziejuje gruožio 1-15 d.; 
• darbus dalyviai galės pasiimti po darbų konkurso dalyvių apdovanojimų ceremonijos;
• dalyvius lydintiems mokytojams bus išduoti pažymėjimai.

Daugiau apie renginį: www.botanikos-sodas.vu.lt,   el.p. aida.dobkeviciute@bs.vu.lt, tel. +37067076093.

www.botanikos-sodas.vu.lt


