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Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovykla 

ŽODIS 2014 
 

STOVYKLOS LOGOTIPO KONKURSAS 

NUOSTATAI 

 

Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovyklos „ ŽODIS 2014“ 

(toliau – Stovykla) organizatoriai skelbia logotipo konkursą (toliau – Konkursas). 

Konkurso tikslas – sukurti Stovyklos logotipą, atitinkantį jos įvaizdį ir idėją, 

stovyklautojų bei stovyklos organizatorių siekius bei lūkesčius. 

Stovyklos logotipas bus naudojamas kaip Stovyklos ženklas viešojoje erdvėje, 

Stovyklos atributikoje ne tik šiais metais, bet ir ateityje. Žemiau pateikiamos Konkurso 

nuostatos ir kita susijusi informacija. Maloniai kviečiame Jus dalyvauti Konkurse, o 

geriausius autorius apdovanosime puikiais prizais! 

 

1. Konkurso dalyviai. 

1.1. Konkurse gali dalyvauti bent kartą Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, 

adoruotojų ir giedotojų stovykloje dalyvavę stovyklautojai arba jų grupės. 

1.2. Konkurso dalyvių grupėje gali būti ne daugiau kaip 4 asmenys. 

 

2. Konkurso nugalėtojo ir organizatorių teisės ir pareigos. 
2.1. Konkursą laimėjusio eskizo autorius (-iai) įsipareigoja Konkurso 

organizatoriams suteikti teisę naudoti, platinti jo (-ų) darbą kaip Stovyklos 

logotipą, taip pat suteikia teisę jį koreguoti (jei organizatoriai tai mano esant 

reikalinga), išlaikant logotipo idėjos vientisumą, formą, spalvinę gamą bei kitas 

esmines Konkurso nugalėtojo (-ų) idėjas. 

2.2. Konkurso organizatoriai įsipareigoja skelbti informaciją apie Konkursą, jo 

eigą bei nugalėtojus Stovyklos profilyje socialiniame tinkle „Facebook“ ir 

Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro tinklapyje (www.vvjc.lt). Apie Konkurso 

rezultatus Konkurso dalyviai informuojami asmeniškai. 

2.3. Konkurso organizatoriai įsipareigoja apdovanoti Konkursą laimėjusio darbo 

autorių (-ius). 

 

3. Reikalavimai eskizams ir jų vertinimas. 
3.1. Pateikiamas darbas turi būti autorinis bei originalus, sukurtas paties dalyvio (-

ų) pastangomis ir būti jo kūrybos rezultatas. 

3.2. Eskizai gali būti atlikti įvairiomis technikomis, tačiau jie turi būti pateikti 

skaitmeniniu formatu plačiai naudojamais plėtiniais (.pdf; .jpg.; .doc ir kt.), t.y. 

privalo būti nuskenuoti ir atsiųsti 4.1. punkte nurodytu elektroniniu paštu arba 

pristatyti į Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centrą, J. Bendoriaus g. 3, Marijampolė 

(paštu, per kurjerį arba asmeniškai). 

3.3. Pateikto logotipo formatas turėtų būti ne didesnis nei 20x20 cm. 

3.4. Logotipas turėtų atspindėti bendrą Stovyklas koncepciją: krikščioniško 

jaunimo stovykla, skirta ministrantams, adoruotojoms ir giedotojams. 

Pageidautina, kad Stovyklos logotipe atsispindėtų ir konkrečios, t.y. Vilkaviškio 

http://www.vvjc.lt/
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vyskupijos, simbolika (pavyzdžiui, Vilkaviškio katedros bokštai, Vilkaviškio 

vyskupijos grafinio žemėlapio kontūrai ir pan.). 

3.5. Vertinimo komisija atsižvelgs į visas konkurso sąlygas, taip pat į Konkurso 

dalyvių pateikto darbo kūrybiškumą, meniškumą, techniką bei tinkamumą naudoti 

pateiktą ženklą kaip Stovyklos logotipą. 

3.6. Darbai, kurie neatitiks nurodytų formato, dydžio ar kokybės reikalavimų, bus 

nevertinami. 

3.7. Konkurso dalyvių darbus vertins nešališka komisija, kuri būtų kompetentinga 

ir galėtų skaidriai, teisingai bei objektyviai įvertinti atsiųstus darbus, išrinkti 

Konkurso nugalėtoją. 

 

4. Darbų pristatymas, registracija ir informacija. 

4.1. Parengtus darbus Konkursui galima pristatyti arba atsiųsti į Vilkaviškio 

vyskupijos Jaunimo centrą (J. Bendoriaus g. 3 Marijampolė), taip pat atsiųsti el. 

paštu jaunimo.c@vk.lcn.lt.  

4.2. Darbai Konkursui priimami iki 2014 m. gegužės 31 d. 

4.3. Pateikiant darbą būtina nurodyti autoriaus (-ų) vardą, pavardę, amžių, adresą, 

parapiją, telefono numerį ir el. paštą. 

4.4. Dėl kitos informacijos apie konkursą ar kilus klausimams galima kreiptis el. 

paštu jaunimo.c@vk.lcn.lt arba tel. nr. +370 34 392 891. 

 

Lauksime Jūsų darbų ir linkime sėkmės kuriant! 

 

Konkurso organizatoriai 
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