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ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS  

LOGOTIPO KONKURSO NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau – AMSJRT ) logotipo konkursas (toliau – konkursas) yra 

skirtas jaunimo saviraiškai, kūrybiškumui ir gebėjimams skatinti. 

 

II SKYRIUS  

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

2. Konkurso tikslas – sukurti AMSJRT logotipą (toliau – logotipas).  

3. Konkurso uždaviniai: 

3.1. skatinti jaunimo kūrybinius eksperimentus, saviraišką; 

3.2. lavinti jaunimo kūrybiškumą, gebėjimus ir kompetenciją. 

 

III SKYRIUS  

KONKURSO SĄLYGOS 

 

4. Konkurse kviečiami dalyvauti moksleiviai iš Alytaus bendrojo lavinimo mokyklų, gimnazijų – jaunimas iki 29 metų, 

NVO, neformalios organizacijos. 

5. Logotipas turi atspindėti jaunimo ryšį ir bendradarbiavimą su Alytaus miesto savivaldybės administracija, atskleisti, 

kad AMSJRT atstovauja ir dirba Alytaus jaunimui.  

6. Logotipas turi būti: 

6.1. lengvai atpažįstamas, patrauklus; 

6.2. originalus (nenukopijuotas), t. y. sukurtas konkurso dalyvio arba dalyvių grupės. Autorius ar jų grupė gali pateikti 

daugiau negu vieną  pasiūlymą.   

7. Logotipas pateikiamas elektroniniu būdu visais šiais formatais: .png, .cdr, .ai, .eps, .jpg. Logotipas pateikiamas 

spalvotas ir juodai baltas.  

8. Logotipo autorius raštu užtikrina, kad jo sukurtas logotipas arba jo atskiros dalys nepažeidžia ir nepažeis jokių 

tretiesiems asmenims priklausančių teisių. 

9. Pateikdami darbus, konkurso dalyviai organizatoriams suteikia teises neatlygintinai jais naudotis, viešai skelbti, 

platinti. 

 

IV SKYRIUS  

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

10. Logotipus vertina Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariai pagal šiuos kriterijus: 

10.1. originalumas; 

10.2. atlikimo profesionalumas; 

10.3. jaunimo atstovavimo aspektas. 

11. Surašomas logotipo konkurso protokolas ir viešai skelbiami konkurso rezultatai. 

12. Konkurso trijų pirmųjų vietų nugalėtojai apdovanojami piniginiais prizais: 

11.1. pirmosios vietos nugalėtojui skiriama 300 eurų; 

11.2. antrosios vietos nugalėtojui skiriama 100 eurų; 

12.3. trečiosios vietos nugalėtojui skiriama 50 eurų.  

12.4. konkurso dalyvis, kurio sukurtas logotipas pelnys kelis apdovanojimus, gaus aukštesnės vietos piniginį prizą.  

 

V SKYRIUS  

KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

13. Konkurso dalyviai logotipus turi atsiųsti iki 2016 m. lapkričio 17 d. imtinai el. paštu info@ambc.lt ir nurodyti šiuos 

duomenis: autoriaus (autorių) vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti 2016 

m. gruodžio 1 d.   

 

VI SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Konkursą organizuoja VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras. 

______________ 
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