PATVIRTINTA
Moksleivių kūrybos centro
direktoriaus 2021 m. sausio 28 d.
įsakymu Nr. V-2-5
VIRTUALAUS TALENTŲ KONKURSO „ VAKARO ŽVAIGŽDĖS-2021 “
NUOSTATAI
I.BENDROSIOS NUOSTATOS
Šie nuostatai reglamentuoja virtualaus talentų konkurso tikslus, konkurso organizavimo, dalyvavimo
konkurse, dalyvių vertinimo, apdovanojimo ir skatinimo tvarką.
II. TIKSLAI:
- skatinti vaikų ir mokinių meninę saviraišką, meistriškumą ir kūrybines iniciatyvas, pasitelkiant
informacinių technologijų priemones;
- sudaryti jiems sąlygas palyginti savo meninės raiškos lygį su kitų dalyvių;
- skatinti atvirumą, bendradarbiavimą bei toleranciją;
- karantino ir nuotolinio ugdymo sąlygomis rengti renginius virtualioje erdvėje;
- skatinti inovatyvius darbo metodus.
III. RENGINIO DALYVIAI
Konkurse kviečiami dalyvauti Varėnos rajono ikimokyklinio amžiaus vaikai bei bendrojo ugdymo
mokyklų mokiniai. Gali pasirodyti solistai, duetai, ansambliai, šokėjai, skaitovai, muzikantai, magai,
pasakotojai ir kiti dalyviai, galintys nustebinti savo neįprastais sugebėjimais. Dalyvis, pelnęs
TALENTŲ TALENTO nominaciją, pirmus metus po konkurso gali dalyvauti tik svečio teisėmis.
IV. REIKALAVIMAI PASIRODYMO NUMERIUI
Kiekvienas dalyvis konkursui pateikia nufilmuotą savo pasirodymo vaizdo įrašą, kurį įkelia į
www.wetransfer.com platformą ir siunčia el. p. vakaro.zvaigzdes@gmail.com “WeTransfer“
platformoje žinutės vietoje prašome įrašykite dalyvio vardą, pavardę ir atliekamą kūrinį.
Vaizdo įrašas turi būti:
1. sukurtas ne anksčiau, kaip 2019m., 2020m. 2021m.;
2. nufilmuotas stabiliai, nejudančia kamera, horizontalioje padėtyje;
3. gera garso bei vaizdo kokybė;
4. nepriekaištinga filmavimo vietos estetine aplinka;
5. pasirodymo trukmė ne ilgesnė kaip 3 min.
Vienas konkurso dalyvis gali pateikti tik vieno pasirodymo vaizdo įrašą, išskyrus tuos atvejus, kai
jis dar dalyvauja kolektyvo, grupės arba ansamblio pasirodyme.
V. RENGINIO ORGANIZAVIMO ETAPAI:
1. Dalyvių registracija. Konkurso dalyvius prašome registruotis iki kovo 15 d., užpildant dalyvio
anketą, kurią galite rasti MKC int. svetainėje www.mkc.varena.zaibas.lt, Facebook www.facebook.com
paskyroje. Anketą siųskite el p. vakaro.zvaigzdes@gmail.com
2. Dalyvių pasirodymų vaizdo įrašų peržiūra-atranka vyks kovo 18 d.
Moksleivių kūrybos centro direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija atrinks geriausia pasirodžiusius
dalyvius, kuriems bus suteikta teisė dalyvauti virtualiame konkursiniame koncerte. Peržiūrosatrankos rezultatai bus skelbiami kovo 19 d., MKC int. svetainėje www.mkc.varena.zaibas.lt, ir Facebook
www.facebook.com paskyroje.

3. Vaizdo medžiagos apie konkurso dalyvį rengimas – Moksleivių kūrybos centro renginių
organizatorių ir vedėjų būrelio „IMPRO“ mokiniai organizuos nuotolinius susitikimus su konkurso
dalyviais, jų vadovais, mokytojais. Susitikimai bus įrašomi, o medžiaga naudojama virtualaus
konkursinio koncerto metu.
4.Virtualus konkursinis koncertas vyks balandžio 23 d. 18.00 val. per socialinį tiklą You Tube.
Prisijungimo adresą paskelbsime Moksleivių kūrybos centro internetinėje svetainėje
www.mkc.varena.zaibas.lt, ir Facebook paskyroje www.facebook.com.
VI. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI
Dalyvių pasirodymus vertins kompetentinga komisija pagal šiuos kriterijus: idėjos
originalumas, atlikimo profesionalumas, artistiškumas, kūrybiškumas, meniškumas, estetinis
vaizdas bei atliekamo kūrinio atitikimas dalyvio amžiaus kategorijai.
Už geriausius pasirodymus įsteigiami 2 DIDIEJI RENGINIO PRIZAI.
Pagrindinis renginio prizas ir nominacija „TALENTŲ TALENTAS“ bus suteikta konkurso
nugalėtojui, jį skirs vertinimo komisija.
Antrasis prizas ir nominacija „ŽIŪROVŲ TALENTAS“ bus suteikta dalyviui, atsižvelgiant
į žiūrovų balsavimo rezultatus. Žiūrovų balsavimas bus skelbiamas po visų dalyvių pasirodymų.
Kitiems konkurso dalyviams bus suteikti Moksleivių kūrybos centro I, II ir III laipsnio
diplomai, priklausomai nuo jų pasirodymų lygio.
Virtualaus konkurso rezultatus vertinimo komisija paskelbs pasibaigus balsavimui.
Konkurso rezultatai bus skelbiami Moksleivių kūrybos centro internetinėje svetainėje
www.mkc.varena.zaibas.lt, bei Facebook www.facebook.com paskyroje.
VII. PAPILDOMA INFORMACIJA
Virtualaus renginio talentų šou „Vakaro žvaigždės-2021“ iniciatorius ir organizatorius
Varėnos moksleivių kūrybos centras. Renginių organizatorių ir vedėjų būrelio „IMPRO“ mokiniai,
vadovė Irena Čeplikienė, atsakingi už virtualaus konkursinio koncerto atidarymo programos
parengimą, renginio vedimą, interviu su konkurso dalyviais ir vadovais organizavimą bei konkurso
dalyvių pasirodymų vaizdo įrašų sumontavimą į vaizdo filmą.
Renginį koordinuoja metodininkė Irena Semsienė tel.+37061134183.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Moksleivių kūrybos centro bei renginių organizatorių ir vedėjų būrelio „IMPRO“ veiklos
viešinimo tikslais, virtualaus talentų konkurso „Vakaro žvaigždės-2021“ vaizdo filmas You Ttube
socialiniame tinkle bus prieinamas žiūrovams iki sekančio talentų konkurso. Savo sutikimą būti
paviešintam konkurso dalyvis ar jį atstovaujantis asmuo suteikia, pateikdamas dalyvio anketą.
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