TRUMPŲ VAIZDO KLIPŲ KŪRIMO KONKURSO
„APLANKYK KAIŠIADORIŲ KRAŠTĄ“
TAISYKLĖS
1. Trumpų vaizdo klipų kūrimo konkurso „Aplankyk Kaišiadorių kraštą“ (toliau – Konkursas) tikslas –
didinti Kaišiadorių rajono savivaldybės lankytinų vietų, renginių, turizmo paslaugų patrauklumą,
Kaišiadorių krašto turistinį žinomumą.
2. Konkursą organizuoja VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras (toliau –
Organizatorius).
3. Informacija apie Konkursą skelbiama interneto svetainėje https://turizmas.kaisiadorys.lt/klipai/ ,
Facebook paskyroje „Kaišiadorys Turizmas Verslas“.
4. Konkurso dalyvių kuriami klipai turėtų pristatyti vieną arba kelis pasirinktus lankytinus objektus
(iš čia https://turizmas.kaisiadorys.lt/ka-veikti-kategorija/lankytinos-vietos/ arba savo atrastus)
arba
turistinius
maršrutus
(https://turizmas.kaisiadorys.lt/siulomi-marsrutai/,
https://turizmas.kaisiadorys.lt/marsrutu-knygele-pdf/ arba savo sudarytus), arba turizmo
paslaugas (pramogas, sodybas, edukacijas, maitinimo įstaigas ir kt.), Kaišiadorių rajono vietoves,
tradicinius renginius, įžymius krašto žmones, legendas ar kitas įdomybes, kurios paskatintų
turistus keliauti po Kaišiadorių kraštą.
5. Vaizdo klipo trukmė turi būti nuo 30 iki 120 sekundžių.
6. Vaizdo klipas turi būti sukurtas ir įkeltas 1920x1080 rezoliucija.
7. Vaizdo klipų autoriai privalo laikytis LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, Asmens
duomenų apsaugos įstatymo bei kitų LR teisės aktų. Konkursui galima teikti tik autorinį kūrinį,
kuris jokiu būdu negali būti kitų asmenų sukurtų darbų plagiatas ar kopija.
8. Vaizdo klipe negali būti panaudota nelegali informacija ar medžiaga.
9. Konkurse galima dalyvauti vienam atskirai arba su kūrėjų grupe.
10. Dalyvio ar kūrėjų grupės pateikiamų vaizdo klipų skaičius neribojamas.
11. Vaizdo klipas, teikiamas konkursui, turi būti patalpintas YouTube kanale ir jo nuoroda pateikta
dalyvio registracijos anketoje.
12. Konkurso dalyviai, įkėlę vaizdo klipą į YouTube platformą, užpildo ir pateikia Organizatoriui el.
paštu
kaisiadorysinfo@gmail.com
dalyvio
anketą,
kuri
skelbiama
čia:
https://turizmas.kaisiadorys.lt/klipai/.
13. Vaizdo klipų sukūrimo, jų patalpinimo YouTube kanale bei dalyvio anketos pateikimo laikas: nuo
2022 m. balandžio 11 d. iki 2022 m. rugsėjo 1 d. Klipas, sukurtas anksčiau nei paskelbtas
Konkursas, pateiktas pavėluotai (vėliau nei 2022-09-01) arba neatitinkantis Konkurso taisyklių,
nebus vertinamas.
14. Organizatoriui paprašius, Konkurso dalyvis įsipareigoja atsiųsti sukurtą Konkursui vaizdo klipą per
www.wetransfer.com el. paštu kaisiadorysinfo@gmail.com bei leisti Organizatoriui įkelti vaizdo
klipą į Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centro ir (ar) Kaišiadorių rajono savivaldybės

svetainę, YouTube platformą, Facebook, Instagram bei kitas socialines paskyras, naudoti
renginiuose Kaišiadorių rajono pristatymo bei turizmo viešinimo tikslais.
15. Organizatorius, naudodamas Konkursui pateiktą klipą, klipo aprašyme (jei yra techninės
galimybės) įsipareigoja nurodyti jo autorius, jeigu jie nėra nurodyti pačiame vaizdo klipe.
16. Sukurti vaizdo klipai gali būti publikuojami interneto svetainėje www.kaisiadorysinfo.lt
(http://turizmas.kaisiadorys.lt) ir (ar) socialiniuose tinkluose.
17. Vieną laimėtoją išrinks žmonės, balsuodami už labiausiai patikusį vaizdo klipą. Laimėtoju tampa
daugiausiai balsų surinkęs vaizdo klipas.
18. Kitus laimėtojus rinks Organizatoriaus sudaryta Konkurso komisija (toliau – Komisija), kurią
sudarys ne mažiau kaip 5 nariai. Komisijos nariai bei jų šeimos nariai Konkurse nedalyvauja.
19. Vaizdo klipai bus vertinami pagal atitikimą tematikai, originalumą, išpildymo kokybę,
pritaikomumo galimybes, kitus kriterijus.
20. Komisija, ne vėliau kaip iki 2022 m. lapkričio 1 d. peržiūri, įvertina vaizdo klipus ir išrenka
nugalėtojus.
21. Komisija skiria apdovanojimus I, II, III vietų laimėtojams. Taip pat numatoma apdovanoti
daugiausiai visuomenės balsų sulaukusį vaizdo klipą, remiantis balsavimo sistemos rezultatais.
Laimėtojai bus apdovanoti diplomais bei Organizatoriaus ir rėmėjų įsteigtais prizais ir paskelbti
viešai.
22. Organizatorius pasilieka sau teisę naudoti Konkurso dalyvių atsiųstus vaizdo klipus
nekomerciniais tikslais, nemokėdamas autorinių honorarų klipų kūrėjams – Konkurso dalyviams.
23. Vaizdo klipo pateikimas Konkursui reiškia, kad Konkurso dalyvis sutinka su visomis šiose
taisyklėse paminėtomis sąlygomis.
24. Konkurso Organizatorius gali nežymiai keisti Konkurso taisykles, atsižvelgdamas į atsiradusias
svarbias aplinkybes. Tokie pakeitimai skelbiami svetainėje www.kaisiadorysinfo.lt
(https://turizmas.kaisiadorys.lt/klipai/).
Sudaryta 2022-04-11.
________________________

