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DALYVAVIMO KONKURSE „JAUNASIS KINO KRITIKAS“ TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Dalyvavimo konkurse „Jaunasis kino kritikas“ taisykl s reglamentuoja reikalavimus
konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, film recenzij vertinimo ir laim toj
apdovanojimo tvarką.
II. KONKURSO TIKSLAI
2. Konkurso tikslai – skatinti moksleivius žiūr ti filmus, juos analizuoti ir vertinti, lavinti j
vizualinį raštingumą bei kūrybiškumą, ugdyti intelektualią ir kritišką būsimąją kino žiūrov
auditoriją.
III. KONKURSO ORGANIZATORIAI
3. Konkursą „Jaunasis kino kritikas“ (toliau – Konkursas) organizuoja Lietuvos kino centras
prie Kultūros ministerijos (toliau – LKC).
4. Visa informacija apie konkursą skelbiama LKC interneto svetain je http://www.lkc.lt.
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
5. Konkursas vyksta kasmet spalio-lapkričio m nesiais.
6. Konkurso laim tojai paskelbiami ne v liau kaip iki einam j met gruodžio 15 d.
7. LKC pasilieka teisę nutraukti konkursą arba pakeisti bet kurį ši taisykli punktą bet
kuriame etape, jei, LKC nuomone, to reikia, arba d l nuo LKC nepriklausanči aplinkybi .
8. Dalyvavimas šiame konkurse yra savanoriškas.
V. KONKURSO DALYVIAI
9. Konkurso dalyviai kviečiami parašyti recenziją apie filmą, kurį gali pasirinkti iš pasiūlyt
program ir platform arba kurį mat kino teatre.
10. Kiekvienas konkurso dalyvis gali pateikti vieną filmo recenziją.
11. Konkurse gali dalyvauti visi 14-18 met amžiaus Lietuvos moksleiviai.
12. Konkursas pagal amžiaus grupes skirstomas į dvi amžiaus kategorijas:
a) I kategorija – 14-15 met ,
b) II kategorija – 16-18 met .
13. Konkurso dalyvis privalo užpildyti dalyvio anketą ir pateikti ją kartu su filmo recenzija.
VI. FILMO RECENZIJA
14. Filmai, apie kuriuos gali būti rašomos recenzijos:
a) filmai iš LKC kino edukacijos baz s (daugiau informacijos LKC interneto
svetain je),
b) filmai iš LRT.lt Mediatekos (filmo indeksas turi atitikti konkurso dalyvio amži ),

c) bet koks filmas, matytas kino teatre (filmo indeksas turi atitikti konkurso dalyvio
amži ).
15. Recenzija rašoma lietuvi kalba ir turi būti ne ilgesn nei 3000 simboli be tarp .
16. LKC interneto svetain je pateiktos rekomendacinio pobūdžio gair s „Kaip rašyti filmo
recenziją“.
VII. FILMO RECENZIJOS PATEIKIMAS
17. Filmo recenzija turi būti pateikta LKC ne v liau kaip iki einam j met lapkričio 30 d.
Pav luotai pateikta recenzija nebus priimama. Jei siunčiama paštu, galioja einam j met
lapkričio 30 d. pašto žyma.
18. Recenzija gali būti siunčiama elektroniniu paštu adresu info@lkc.lt, nurodant „Jaunojo kino
kritiko konkursui“ arba paštu adresu Lietuvos kino centrui, Z.Sierakausko g. 15, Vilnius,
LT-03105, nurodant „Jaunojo kino kritiko konkursui“.
VIII. VERTINIMAS
19. Recenzijas vertina ir konkurso laim tojus renka trij ekspert (profesionali kino kritik ir
kino edukatori ) komisija. Komisijos sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.
20. Recenzijos negrąžinamos.
IX. APDOVANOJIMAI IR PRIZAI
21. Kiekvienoje amžiaus kategorijoje renkamas konkurso laim tojas ir du konkurso laureatai.
22. Konkurso laim tojai ir laureatai bei j film recenzijos skelbiami LKC interneto svetain je
ir LKC socialini tinkl profiliuose.
23. Konkurso laim tojams ir laureatams įteikiami diplomai ir konkurso organizatori prizai.
24. Teis į prizą neperleidžiama.
X. AUTORI TEIS S IR ASMENS DUOMEN APSAUGA
25. Kiekvienas dalyvis užtikrina, kad jo pateikta filmo recenzija yra savarankiškai parašytas
originalus kūrinys, sukurtas nepažeidžiant joki kit autori teisi .
26. Dalyvaudamas konkurse dalyvis suteikia LKC neišimtinę teisę atgaminti, išleisti ir viešai
skelbti j pateiktas film recenzijas padarant jas viešai prieinamas LKC interneto svetain je
ir LKC socialini tinkl profiliuose. Šios teis s suteikiamos neatlygintinai. LKC turi teisę
nurodytas teises suteikti tretiesiems asmenims.
27. LKC įsipareigoja nurodyti viešai naudojam film recenzij autori vardus ir pavardes.
28. Dalyviai sutinka, kad LKC išsaugot , apdorot ir perduot j duomenis, pateiktus
organizuojant konkursą, tiek, kiek tai reikalinga ir tikslinga organizuojant konkursą. Dalyvi
asmens duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims kitais tikslais.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
29. Konkurse negali dalyvauti asmenys, kurie pateikia neteisingus asmens duomenis arba
naudoja teis s aktams arba dalyvavimo sąlygoms prieštaraujantį turinį.
30. Dalyvio sutikimu su šiose taisykl se įvardytomis sąlygomis laikomas užpildytos dalyvio
anketos ir filmo recenzijos pateikimas LKC.
___________________

