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PIEŠINIŲ KONKURSO „MANO OLIMPINĖS SVAJONĖS“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Olimpinio piešinio konkurso „Aš olimpietis“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – 

Nuostatai) nustato Konkurso tikslus ir uždavinius, dalyvius, Konkurso organizavimo taisykles, 

laimėtojų nustatymo ir apdovanojimo tvarką. 

2. Konkurso organizatoriai – Lietuvos olimpinė akademija (toliau – LOA).  

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Konkurso tikslas – per piešinį atskleisti olimpinio sąjūdžio ypatumus, ugdyti vaikų 

kūrybiškumą, puoselėti olimpines bei tautines vertybes. 

5. Uždaviniai: 

5.1. supažindinti ikimokyklinio amžiaus vaikus su sportu; 

5.2. skleisti olimpines idėjas ir simbolius; 

5.3. motyvuoti domėtis olimpinėmis ir neolimpinėmis sporto šakomis bei sportu; 

5.4. karantino metu skatinti vaikų, tėvų ir auklėtojų kūrybišką bendradarbiavimą. 

 

III. DALYVIAI 

 

6. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų auklėtiniai. 

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Konkursui pateikiama piešinio, atitinkančio konkurso tematiką, spalvota nuotrauka. 

8. Darbų autoriais gali būti tik pavieniai vaikai.  

9. Konkursui pateikiamų darbų atlikimo technika – tik piešimo priemonėmis.  

          10. Piešinių nuotraukas konkursui siunčia švietimo įstaigos auklėtojai/pedagogai. Jei 

auklėtojas/pedagogas neturi galimybės atsiųsti piešinių nuotraukas, tai gali padaryti ir tėvai. 



11. Kartu su piešinio nuotrauka pateikiama užpildyta anketa (1 priedas), kurioje būtina 

nurodyti darbo autorių (vardas, pavardė), jo amžių, ikimokyklinio ugdymo įstaigą (tikslus 

pavadinimas, tikslus adresas ir grupės pavadinimas), kontaktinio asmens el. pašto adresą bei 

telefoną, darbui vadovavusį pedagogą (jei siunčia pedagogas) (vardas, pavardė),  darbo 

pavadinimą. 

12. Darbai iki 2021 m. kovo 17 d. siunčiami Lietuvos olimpinei akademijai elektroniniu  

adresu loa@loa.lt, laiško temoje nurodant - Piešinių konkursui „Aš olimpietis“. 

13. Visos piešinių nuotraukos bus patalpintos www.loa.lt galerijoje. 

 

V. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAS 

  

14. Organizatorių sudaryta vertinimo komisija atrinks 10 geriausių darbų. Laureatai bus 

apdovanoti diplomais, prizais skirtais sportui ir laisvalaikiui.  

15. Bus apdovanota ir aktyviausia grupė.  

16.  Konkurso laureatai bus paskelbti LOA interneto tinklalapyje www.loa.lt iki š.m. 

kovo 26 d.  

16. Konkurso dalyvių pedagogai (atsiuntę auklėtinių darbus) el. paštu gaus LOA padėkas 

(iki balandžio 2 d.). 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Darbai, neatitinkantys Konkurso reikalavimų, ne laiku pristatyti ar plagijuoti, nebus 

pateikiami vertinimo komisijai. 

18. Organizatoriai turi teisę Konkursui pateiktus darbus naudoti konkurso viešinimui,  

publikuoti internetinėje svetainėje be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų. 

19. Pateikdami anketą pedagogai ir/ar vaiko tėvai/globėjai patvirtina savo sutikimą 

naudoti asmens duomenis (vaiko vardą, pavardę, amžių, ugdymo įstaigos 

pavadinimą, pedagogo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis) administravimo 

tikslais. Konkurso dalyvių duomenys (vardas, pavardė, amžius, ugdymo įstaiga) 

naudojami Konkurso viešinimui. 

21.  Konkursą koordinuoja Lietuvos olimpinės akademijos referentė olimpiniam ugdymui 

Ramūnė Motiejūnaitė, mob. 8 674 46552, el. paštas loa@loa.lt . 
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      1 priedas 

 

 

 

Piešinių konkurso „Aš olimpietis“ 

DALYVIO ANKETA 

 

 

Darbo pavadinimas _______________________________________________________ 

 

Dalyvio vardas, pavardė, amžius  

Tikslus ikimokyklinės ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

 

Tikslus ikimokyklinės ugdymo įstaigos 

adresas 

 

Dalyvio ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

grupės pavadinimas 

 

Kontaktinio asmens el. pašto adresas, 

telefonas 

 

Darbui vadovavusio pedagogo vardas, 

pavardė 

 

 

BŪTINA UŽPILDYTI VISUS LAUKUS! 

 

 
❖ Konkurso dalyvio tėvai/globėjai sutinka, kad vaiko duomenys (Vardas, Pavardė, amžius) būtų 

naudojami konkurso administravimui ir viešinimui. Konkurso dalyvio švietimo įstaigos 

pedagogas/-ai sutinka, kad jų asmens duomenys (Vardas, Pavardė, kontaktiniai duomenys) būtų 

naudojami konkurso administravimo tikslais. 

http://www.loa.lt/akademija/asmens-duomenu-tvarkymo-loa-tvarka/365  

❖  Taip pat tėvai/globėjai/pedagogai supranta, kad gali atšaukti savo sutikimą, raštu informavę LOA 

el. paštu: info@loa.lt 

Jūsų nurodytu el. pašto adresu gausite laišką su patvirtinimu, kad dalyvaujate piešinių konkurse. 
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