
JAUNIMO TRUMPAMETRAŽIO KINO KONKURSO „TRUMPO METRO SPRINTAS“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinio jaunimo trumpametražio kino konkurso „Trumpo metro sprintas“ 

nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso tikslus, uždavinius, konkurso organizavimo, 

dalyvavimo konkurse, konkurso dalyvių vertinimo, apdovanojimo bei skatinimo tvarką. 

2. Konkurso organizatorius – Pasvalio rajono savivaldybės kultūros centras (toliau – 

Kultūros centras). 

 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1. Skatinti jaunimą atrasti savo krašto grožį, ugdyti patriotiškumą, meilę savo krašto 

kultūrai per kino meną. 

2. Skatinti jaunų žmonių domėjimąsi kino menu. 

3. Sudaryti galimybę kokybiškai meninei kultūrinei raiškai, jos sklaidai ir tęstinumui. 

 

III. KONKURSO LAIKAS IR VIETA 

1. Konkursas vyks 2021 m. spalio mėn. Pasvalio kultūros centro didžiojoje salėje. 

Data ir laikas gali būti tikslinami. Apie tai konkurso dalyviai informuojami iš anksto. 

 

IV. DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS 

1. Konkurse gali dalyvauti jaunimas iš visos Lietuvos. Dalyvių amžius nuo 14 m. iki 

29 m. 

2. Norintys dalyvauti konkurse turi pateikti užpildytą konkurso dalyvio paraišką 

internete adresu www.pasvaliokc.lt/kinosprintas. Filmas gali būti teikiamas vėliau, po dalyvio 

anketos pateikimo. Filmo nuoroda atsisiuntimui gali būti atsiųsta kartu su paraiška, elektroniniu 

paštu arba įkeliant į failų talpyklas (pvz. Wetransfer) pateikiant nuorodą iki konkurso dalyvių 

registracijos datos pabaigos.  

3. Vienas autorius arba autorių grupė gali pateikti vieną filmą. Kūrėjų grupės narių 

skaičius – neribojamas.  

4. Reikalavimai filmui: 

4.1. Filmo trukmė – iki 10 minučių. 

4.2. Filmui netaikomi jokie žanriniai apribojimai. 

4.3. Filme turi atsispindėti filmo autoriaus gimtojo krašto kultūrinė savąstis. 



4.4. Filmų autoriai privalo laikytis LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo. 

Festivaliui galima teikti tik autorinį kūrinį, kuris jokiu būdu negali būti kitų asmenų sukurtų darbų 

plagiatas ar kopija. 

4.5. Konkursui teikiamas filmas gali būti sukurtas savarankiškai arba padedant kino 

profesionalams, režisūrą, meną studijuojantiems studentams įvairių kūrybinių užsiėmimų metu.  

4.6. Konkursui pateikiamas lietuvių arba kita užsienio kalba (su lietuviškais subtitrais) 

sukurtas filmas.  

4.7. Filmas gali būti kuriamas pasitelkus įvairias vaizdo priemones: animaciją, 

kompiuterinę grafiką.  

4.8. Filme negali būti naudojama jokia žalinga ar nelegali informacija, pateikiama 

informacija turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. 

 

 

V. KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

1. Konkurso dalyvius vertins sudaryta vertinimo komisija. 

2. Filmo vertinimo kriterijai:  

2.1. temos atskleidimas;  

2.2. idėja;  

2.3. originalumas;  

2.4. atlikimo kokybė;  

2.5. filmo meninis ir techninis apipavidalinimas. 

3. Atrinktų konkurso dalyvių lauks 2021 metų prizinis fondas kuris susidarys iš 3 

piniginių laimėjimų: 100 Eur, 150 Eur; 250 Eur. 

4. Atrankos etape į žiūrovams rodomą programą atrinktų filmų skaičius gali keistis 

priklausomai nuo pateiktų dalyvių paraiškų ir filmų skaičiaus. 

5. Konkursui pateikti filmai bus viešinami socialiniuose tinkluose. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Išsami informacija apie konkursą skelbiama Pasvalio kultūros centro interneto 

puslapyje www.pasvaliokc.lt, taip pat teikiama tel. 8 665 98080, ir el. p. r.vaicaitis@pasvaliokc.lt. 

2. Organizatoriai pasilieka sau teisę naudoti kūrinį ugdymo, trumpo metro kino 

populiarinimo tikslais, nemokėdami autorinių honorarų. 

3. Organizatoriai turi teisę keisti ir papildyti Konkurso nuostatus, keisti renginio vietą, 

įspėję atrinktus dalyvius ne mažiau kaip prieš 3 dienas iki konkursinių filmų peržiūros dienos. 

http://www.pasvaliokc.lt/
mailto:r.vaicaitis@pasvaliokc.lt

