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VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYB ĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 
SIMBOLIO – TALISMANO K ŪRIMO KONKURSO NUOSTATAI 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro simbolio - talismano kūrimo konkurso 

nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato konkurso tikslą, vykdymo laiką, konkurso organizavimo 
taisykles, konkurso dalyvius, laimėtojų vertinimo kriterijus ir apdovanojimų tvarką. 

2. Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro simbolio - talismano kūrimo konkursas 
(toliau – Konkursas) skirtas visiems Vilkaviškio rajono gyventojams.  

3. Konkurso tikslas – išrinkti iš atsiųstų darbų Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 
biuro simbolio – talismano maketą (toliau Biuro simbolis - talismanas), kuriuo remiantis bus 
sukurtas žmogaus dydžio kostiumas. Biuro simbolis – talismanas bus naudojimas sveikatingumo ir 
prevencijos akcijose, renginiuose ir t.t. 

4. Konkursas vyks nuo 2016 m. vasario 22 d. iki balandžio 29 d. 
5. Konkurso organizatorius - Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 

 
II.  KONKURSO ETAPAI IR DALYVAVIMO S ĄLYGOS 

 
6. Konkursas susideda iš dviejų etapų: 

6.1. I etapas Biuro simbolio – talismano sukūrimas. Etapo trukmė – nuo 2016 m. vasario 22 d. 
iki 2016 m. balandžio 15 d. I etapo metu Konkurso dalyviai yra kviečiami kurti Biuro simbolį – 
talismaną.  
6.2. II etapas – atsiųstų darbų, vertinimas, atranka, nugalėtojų paskelbimas. Etapo trukmė – 
2016 m. balandžio 18 - 29 d.  

7. Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse turi organizatoriui atsiųsti savo sukurtą Biuro simbolį – 
talismaną. Kiekvienas Konkurso dalyvis gali pateikti vieną sukurtą Biuro simbolį – talismaną.  

8. Biuro simbolis – talismanas tai Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą 
reprezentuojantis, atspindintis sveikatingumo idėjas objektas, personažas, talismanas, turintis 
visuomenei suprantamą idėjos reikšmę. Biuro simbolis – talismanas turi būti sukurtas gyvūno, 
augalo ar kito atpažįstamo personažo ar objekto pagrindu.  

9. Biuro simbolis – talismanas turi būti pozityvus, originalus, mielas, linksmas, lengvai įsimenamas.  
10. Biuro simboliu – talismanu negali būti skatinama ir propaguojama rasinė, lytinė, socialinė, religinė, 

ar bet kokio kito pobūdžio neapykanta, diskriminacija, netolerancija, pažeidžiami moralės ir 
viešosios tvarkos principai, trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai, Lietuvos Respublikos 
įstatymai. 

11. Biuro simbolį – talismaną gali kurti vienas autorius arba autorių kolektyvas (ne daugiau 5 asmenys) 
(toliau Autorius). 

12. Biuro simbolis – talismanas gali būti kuriamas įvairiomis priemonėmis, įvairia technika, 
kompiuterine grafika ir pan.  

13. Darbai turi būti siunčiami elektroniniu variantu, skaitmeniniame formate (jpg; pdf) elektroniniu 
paštu vilkaviskis.vsb@gmail.com iki 2016 m. balandžio 15 d. (imtinai) Elektroninės bylos neturi 
viršyti 10 Mb.  



14. Siunčiant darbą dalyviai elektroniniame laiške turi nurodyti savo vardą, pavardę, amžių, kontaktinį 
telefoną, elektroninio pašto adresą bei trumpą aprašymą, komentarą, paaiškinant pateikto Biuro 
simbolio – talismano prasmę. 

15. Atsiųsti konkursui darbai be 14. punkte nurodytų duomenų nebus priimami ir vertinami. 
16. Konkurso dalyvis, atsiųsdamas savo darbą, patvirtina, kad: 

16.1.  jis yra Biuro simbolio – talismano Autorius;  
16.2.  sukurtas Biuro simbolis – talismanas nėra kitų įstaigų simbolių – talismanų kopija, 

nepažeidžia jokių įstatymų, autorių teisių, privatumo, asmens, įstaigų ir kitų subjektų 
teisių; 

16.3.  sutinka, kad darbą pripažinus laimėtoju,  visos turtinės teisės į šį darbą priklausys  
Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui. Todėl teikdami darbą 
Konkursui dalyviai suteikia Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui 
teisę viešai skelbti, kopijuoti, modifikuoti, platinti ir savo reikmėms naudoti bet kokiu 
būdu ir forma neribotą laikotarpį. Joks atlyginimas už šias teises nėra dalyviui mokamas ir 
laikoma, jog už visas šias teises dalyviui teisingai atlyginama perduodant Konkurso 
organizatorių  įsteigtą prizą.  

17. Konkurso dalyvis įsipareigoja atlyginti visus Konkurso organizatoriaus nuostolius, patirtus dėl to, 
jog Konkursui pateikiamas darbas nėra originalus, nukopijuotas ar yra pažeidžiantis trečiųjų asmenų 
teises ar teisėtus interesus, taip pat autorines teises. Gavęs šiame punkte nurodyto pobūdžio 
reikalavimų ar pretenzijų Konkurso organizatorius, pretenzijas pateikusį asmenį informuoja apie tai, 
kas atitinkamą darbą pateikė ir perduoda jam dalyvio kontaktus. 

18. Darbai autoriams negrąžinami. 
19. Visi dalyviai pateikdami darbą konkursui sutinka, kad jų darbai būtų viešai skelbiami 

internetiniame puslapyje www.vilkaviskiovsb.lt. Šiame puslapyje bus skelbiami tik tie darbai, kurie 
atitinka konkurso sąlygų reikalavimus. 

20. Jei Konkurso dalyvis nesilaiko Konkurso taisyklių, apie save pateikia neteisingą arba netikslią 
informaciją Konkurso organizatoriaus sprendimu jis gali būti pašalinamas iš Konkurso bet kuriame 
Konkurso etape. 
 

III. KONKURSO VERTINIMO KRITERIJAI, NUGAL ĖTOJŲ ATRANKA IR 
APDOVANOJIMAI 

 
21. Konkursui atsiųstus darbus vertins sudaryta komisija.  
22. Komisija vertins Konkursui atsiųstus darbus, vadovaudamasi šiais kriterijais: 

22.1. Biuro simbolio – talismano atitikimas Konkurso temai ir tikslui; 
22.2. Biuro simbolio – talismano tinkamumas reprezentuoti Biuro teikiamas paslaugas; 
22.3. Biuro simbolio – talismano pritaikomumas gaminant suvenyrus, naudojant jį reklamai ir kt.; 
22.4. Biuro simbolio – talismano charakteris (tai turėtų būti teigiamas personažas, keliantis geras 

emocijas); 
22.5. idėjos originalumas ir išskirtinumas, estetika; 
22.6. meniškumas ir kūrybiškumas; 

23. Iš atsiųstų darbų komisija išrinks vieną geriausią darbą, kurio Autorius bus apdovanotas Biuro 
įsteigtu prizu. Konkurso laimėtojas bus paskelbtas 2016 m. balandžio 29 d. internetinėje svetainėje 
www.vilkaviskiovsb.lt., nurodant vardą ir pavardę. Papildomai laimėtojas bus informuotas 
asmeniškai bei bus pakviestas atsiimti apdovanojimų. 

24. Atsiimdamas prizą laimėtojas turi pateikti jo tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei prizo laimėtojas 
neatsiima prizo per vieną mėnesį nuo Konkurso rezultatų viešo paskelbimo, laikoma, kad laimėtojas 
tokio prizo atsisakė. Tokiu atveju laikoma, jog visas turtines teises į jo sukurtą  Biuro simbolį – 
talismaną  jis perleido Konkurso organizatoriui neatlygintinai ir jo sukurtas Biuro simbolis – 
talismanas bus naudojamas visa Konkurso sąlygose nustatyta apimtimi. 

25. Visiems dalyviams, atsiuntusiems savo darbus, bus įteiktos padėkos. 
26. Komisija pasilieka teisę skirti papildomus apdovanojimus už tam tikrus kriterijus. 



IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

27. Konkurso naujienos ir kita susijusi informacija bus skelbiama Vilkaviškio rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro internetinėje svetainėje www.vilkaviskiovsb.lt ir Facebook socialinėje 
paskyroje https://www.facebook.com/Vilkaviskio-Visuomenes-Sveikatos-Biuras. 
28. Konkurso organizatorius pasilieka teisę atšaukti arba keisti Konkurso sąlygas ir/ar terminus. 
29. Dalyvavimas Konkurse reiškia dalyvio sutikimą su visomis konkurso sąlygomis ir šiais Konkurso 
nuostatais. 

 
 
 

_________________________ 


