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KONKURSO „ŽALGIRIO MŪŠIO NUGALöTOJAI“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Vaikų ir jaunimo konkurso „Žalgirio mūšio nugal÷tojai“ (toliau – Konkursas) nuostatai 

reglamentuoja Konkurso tikslus, organizavimo, vertinimo ir nugal÷tojų apdovanojimo tvarką.  

2. Konkursas organizuojamas 2010 m. ir skiriamas Žalgirio mūšio jubiliejui (1410–2010). 

3. Konkursą organizuoja Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst÷s valdovų 

rūmai.  

4. Konkurse kviečiami dalyvauti vaikai ir jaunimas. 

5. Konkursu siekiama skatinti vaikus ir jaunimą dom÷tis senosios Lietuvos istorija ir kurti. 

 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 
6. Vaikai ir jaunimas (iki 18 m.) darbus Konkursui kuria savarankiškai ar talkinant t÷vams, 

glob÷jams ir mokytojams. Darbai Konkursui iki 2010 m. spalio 25 d. imtinai pateikiami Nacionaliniam 

muziejui Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst÷s valdovų rūmams (Katedros a. 3, LT-01143 Vilnius). 

7. Konkursui kuriami modeliai-l÷l÷s – Žalgirio epochos istorin÷s asmenyb÷s ir Žalgirio mūšį 

laim÷jusios sąjungininkų armijos kariai. 

7.1. Darbai turi būti kuriami remiantis istoriniais šaltiniais.  

7.2. Darbai gali būti kuriami įvairia technika, svarbu, kad jie būtų stabilūs, lengvai 

transportuojami, ne didesni nei 25 cm.  

8. Su kiekvienu kūriniu pateikiami duomenys: autoriaus vardas ir pavard÷, amžius ir (ar) klas÷ bei 

lankoma švietimo įstaiga, adresas, telefono Nr., el. pašto adresas.  

9. Pateikę darbus Konkurso dalyviai neatlygintinai suteikia Konkurso organizatoriams teises 

eksponuoti Konkursui pateiktus kūrinius ir skelbti, platinti jų vaizdus. 

10. Papildoma informacija teikiama tel. (8 5)  261 7445 ir el. paštu edukacija@valdovurumai.lt 

bei svetain÷je www.valdovurumai.lt 

 



III. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS IR NUGALöTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 

11. Konkurso darbus vertina Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst÷s 

valdovų rūmų sudaryta vertinimo komisija.  

12. Konkursui pateikti kūriniai numatomi eksponuoti Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštyst÷s valdovų rūmų renginiuose: moksleivių mug÷je 2010 m. birželio 11 d. Katedros 

aikšt÷je, esant galimybei – kituose 2010 m. šventiniuose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst÷s 

valdovų rūmų renginiuose.  

13. Konkurso darbai skirstomi pagal amžiaus grupes vertinimo komisijos nuožiūra. Vertinant 

atsižvelgiama į temos suvokimą, meniškumą, kūrybiškumą.  

14. Konkurso laureatai bus kviečiami dalyvauti 2010 m. lapkričio 8 d. Nacionalinio muziejaus 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst÷s valdovų rūmų organizuojamame Žalgirio mūšio jubiliejui 

skirtame renginyje, bus apdovanojami organizatorių diplomais ir įsteigtomis atminimo dovanomis. 

15. Organizatoriai turi teisę keisti Konkurso laureatų apdovanojimo vietą, laiką ir kitas nuostatas. 

16. Konkursui atsiųsti darbai bus grąžinami, jei autoriai juos atsiims iš organizatorių (Katedros a. 

3, LT-01143 Vilnius) per 30 d. po laureatų apdovanojimo.  

 


