Konkursas vyresniųjų klasių moksleiviams

„KURKIME GERESNĮ INTERNETĄ KARTU“
Asociacija „Langas į ateitį“, bendradarbiaudama su Lietuvos Saugesnio interneto centru, kviečia
mokyklas dalyvauti vaizdo klipų kūrimo konkurse „Kurkime geresnį internetą kartu“.
2019 m. vasario 5 d. vyksianti Saugesnio interneto diena bus minima daugiau nei 120 pasaulio šalių
jau 16-ą kartą. Jos tikslas – atkreipti dėmesį į aktualius skaitmeninius iššūkius, skatinti saugesnį, ypač
vaikų ir jaunuolių, naudojimąsi internetu bei skaitmeninėmis technologijomis.

KURKIME GERESNĮ INTERNETĄ KARTU!
I SKYRIUS / BENDROSIOS SĄLYGOS
1. Konkurso organizatorius – asociacija „Langas į ateitį” (toliau – Asociacija), www.langasiateiti.lt.
2. Konkursas vyksta visoje Lietuvoje.
3. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos švietimo įstaigų 9-12 klasių moksleiviai.

II SKYRIUS / KONKURSO OBJEKTAS
4. Konkurso objektas – vaizdo klipas, kurio tematika – privačių duomenų atskleidimo internete,
sekstingo grėsmės. Vaizdo klipas turėtų atskleisti privačių duomenų atskleidimo ar sekstingo
priežastis, parodyti, kokios galimos pasekmės atskleidus internete savo asmeninius duomenis ar
siunčiant seksualinio turinio žinutes (pavyzdžiui, patyčios, depresija, kitas žalingas elgesys).
5. Vaizdo klipo trukmė – 30-60 sek.
6. Filmuojant klipus gali būti naudojama įvairi technika – mobilieji įrenginiai, vaizdo kameros ir pan.

III SKYRIUS / DARBŲ KONKURSUI TEIKIMO TVARKA
7. Konkurse gali dalyvauti 1-3 mokinių grupės. Dalyvių grupė konkursui gali pateikti tik vieną savo
darbą.
8. Konkurso dalyviai konkursui pateikia anketą (Priedas Nr. 1), kurioje aiškiai ir tiksliai nurodo savo
duomenis.
9. Užpildyta anketa ir internetinė nuoroda į vaizdo klipą konkurso organizatoriams siunčiami iki
2019 m. sausio 29 d.
10. Užpildyta anketa ir vaizdo klipas siunčiami e. paštu lina@mvp.lt.

IV SKYRIUS / KONKURSO VERTINIMAS IR PRIZAI
11. Konkurso darbų – vaizdo klipų – vertinimo kriterijai:
11.1 atitikimas konkurso tematikai;
11.2 savitumas ir originalumas;
11.3 kūrybiškumas.
12. Konkursui pateiktus darbus vertins asociacijos „Langas į ateitį“ sudaryta komisija.
13. Konkurse laimėtojais bus išrinktos ir apdovanotos 3 mokinių grupės.
14. Laimėtojai apdovanojami prizais – išmaniosiomis kuprinėmis.
15. Laimėtojai bus paskelbti iki š. m. vasario 5 d. imtinai. Informacija apie rezultatus bus skelbiama
interneto svetainėse www.prisijungusi.lt ir www.draugiskasinternetas.lt. Konkurso nugalėtojai taip
pat bus informuojami asmeniškai telefonu arba e. paštu.

V SKYRIUS / KITOS SĄLYGOS
16. Konkurso dalyviai sutinka, kad vaizdo klipai, nurodant autorių/mokyklą, gali būti paskelbti viešai
internete (svetainėse www.prisijungusi.lt, www.epilietis.eu, www.draugiskasinternetas.lt,
socialiniuose tinkluose) ar kitaip naudojami nekomerciniais tikslais.
17. Konkurso dalyviai patvirtina, kad jų pateikta medžiaga atitinka autorių teisių bei kitus Lietuvos
Respublikos įstatymuose numatytus reikalavimus viešai informacijai.
18. Dalyvaudami konkurse, dalyviai patvirtina, jog neprieštarauja, kad rengėjai naudos dalyvio
pateiktus asmens duomenis (mokinių vardus, pavardes ir amžių) konkurso vykdymo tikslais bei juos
tvarkys vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
19. Kontaktas pasiteiravimui Lina Kišonė, lina@mvp.lt, +370 611 66 417.

SĖKMĖS!

