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KAUNO MIESTO MOKINIŲ FILMŲ KONKURSO  

„KURIU KINĄ 2022”  

 NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kauno miesto mokinių filmų konkurso „Kuriu kiną“ nuostatai (toliau – Nuostatai) 

reglamentuoja konkurso tikslus, konkurso organizavimo, dalyvavimo jame, dalyvių vertinimo, 

apdovanojimo tvarką. 

2. Konkurso organizatorius – Kauno moksleivių techninės kūrybos centras.  

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

3. Skatinti mokinių saviraišką ir kūrybiškumą per kino meną.  

4. Ugdyti kritinį mąstymą, kūrybiškumą bei tiriamuosius gebėjimus.  

5. Išrinkti geriausius konkurso darbus ir apdovanoti jų autorius. 

6. Supažindinti su konkursiniais darbais visuomenę, parodant geriausius mokinių filmus 

pramogų ir laisvalaikio centro MEGA kino teatre Cinamon. 

 

III. DALYVIAI 

7. Kauno švietimo ir ugdymo įstaigų mokiniai. Filmo autorius gali būti vienas žmogus arba grupė. 

Mokinių amžius neribojamas 

 

IV. REIKALAVIMAI 

8. Filmo trukmė nuo 30 sek. iki 10 min. 

9. Filmo žanrai neribojami: vaidybiniai, dokumentiniai, animaciniai, eksperimentiniai, vaizdo 

klipai, TV siužetai, interviu ir t.t. ir pan. 

10. Pageidaujama filmo raiška FHD (1920x1080), MP4 ar MOV formatu. 

11. Kiekvienas autorius ar grupė gali pateikti ne daugiau 3 darbų. 

12. Filmai gali būti sukurti ne anksčiau kaip 2020 m. 

13. Vertinimo kriterijai: kūrybiškumas, originalumas, techninė filmo kokybė.  

14. Filme negali būti naudojama jokia žalinga ar nelegali informacija. Pateikiama informacija turi 

atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.  

15. Filmų autoriai privalo laikytis LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo. Konkursui galima 

teikti tik autorinį kūrinį, kuris jokiu būdu negali būti kitų asmenų sukurtų darbų plagiatas ar 

kopija. 

 

V. DARBŲ PATEIKIMAS 

16. Registracijos formą su filmo nuoroda pateikiama iki 2022 m. rugsėjo mėn. 30 d. (imtinai). 

Registracijos nuoroda: https://forms.gle/EJgzPViuo6gojnxR9  

 

VI. APDOVANOJIMAI 

17. Organizatorių sudaryta konkursinių darbų vertinimo komisija išrenka geriausius filmus. 

18. Geriausių filmų autoriams įteikiami diplomai ir organizatorių įsteigti prizai. 

19. Konkurso nugalėtojai – mokiniai ir jų mokytojai – bus pakviesti į apdovanojimų renginį, kuris 

vyks 2022 m. spalio mėn. pramogų ir laisvalaikio centro MEGA kino teatre CINAMON 

(Islandijos pl. 32, Kaunas).  
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VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

20. Organizatoriai pasilieka sau teisę naudoti kūrinį nekomerciniais tikslais, nemokėdami  

autorinių honorarų. 

21. Autorius pateikdamas darbą konkursui sutinka, kad jo asmeniniai duomenys būtų naudojami 

tiek, kiek tai būtina šių nuostatų reikalavimams vykdyti. 

22. Organizatoriai turi teisę keisti ir papildyti konkurso nuostatus.  

23. Konkurso koordinatorius: 

Kauno MTKC metodininkas Jonas Kuzminas, tel. 8 698 10456, el. p. jonas@kadras.lt. 

 

Papildoma informacija: www.kadras.lt; www.mtkc.lt 

mailto:jonas@kadras.lt
http://www.kadras.lt/

