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Konkurso „NERŪKYMO DIENA“ nuostatai 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Konkursą „NERŪKYMO DIENA“ inicijuoja asociacija „Novi Homines“ (toliau – 

„Novi Homines“). 

1.2. „Novi Homines“ koordinuoja konkurso eigą ir skelbia nugalėtojus. 

1.3. Konkurso partneriai – Aivaro Daukanto labdaros ir paramos fondas, MB „HOROS“. 

 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŢDAVINIAI 

 

2.1. Konkurso tikslas – atkreipti moksleivių dėmesį į rūkymo ţalą. 

2.2. Konkurso uţdaviniai:  

       2.2.1. Skatinti kūrybišką mąstymą kovoje su rūkymu. 

       2.2.2. Inicijuoti „NERŪKYMO DIENĄ“ mokyklose, siekiant pabrėţti nepilnamečių 

rūkymo problemą (aktyviausios mokyklos bus apdovanotos papildomais prizais!). 

 

III.  KONKURSO DALYVIAI 

 

3.1. Konkurse kviečiami dalyvauti 5-12 klasių moksleiviai. 

3.2. Dalyviai yra skirstomi į tris kategorijas: 

       3.2.1. 5-7 klasių moksleiviai; 

       3.2.2. 8-10 klasių moksleiviai; 

       3.2.3.  11-12 klasių moksleiviai. 

 

IV.  DARBŲ PATEIKIMO KONKURSUI SĄLYGOS 

 

4.1. Pirmos kategorijos dalyviai (5-7 klasių moksleiviai) dalyvauja piešinių konkurse 

„Rūkyti (ne)galima!“. Darbas turi būti nupieštas ant A4 formato popieriaus lapo, o 

piešimo atlikimo techniką ir priemones dalyviai pasirenka patys. Antrojoje piešinio 

pusėje būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę, mokyklos pavadinimą, klasę bei 

kontaktinius duomenis (el. pašto adresą ir telefono numerį). Vienas konkurso dalyvis gali 

atsiųsti ne daugiau kaip tris darbus. Darbai siunčiami adresu Laisvės al. 99A, LT-44291, 

Kaunas iki 2014 m. kovo 1 d.  
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4.2. Antros kategorijos dalyviai (8-10 klasių moksleiviai) dalyvauja rašinių konkurse 

„Aš nerūkau ...“ (pavadinimą dalyvis gali koreguoti nekeisdamas esančių ţodţių). 

Darbo apimtis – 500-1000 ţodţių. Šriftas – Times New Roman, 12 dydis. Tarpai tarp 

eilučių – 1,5 eilutės. Darbas turi būti parašytas lietuvių kalba. Vienas konkurso dalyvis 

gali atsiųsti ne daugiau kaip 2 darbus. Būtina nurodyti rašinio autoriaus vardą, pavardę, 

mokyklos pavadinimą, klasę bei kontaktinius duomenis (el. pašto adresą ir telefono 

numerį). Darbai siunčiami adresu Laisvės al. 99A, LT-44291, Kaunas arba elektroniniu 

paštu konkursas@novihomines.lt iki 2014 m. kovo 1 d. 

 

4.3. Trečios kategorijos dalyviai (11-12 klasių moksleiviai) dalyvauja trumpametražių 

filmukų konkurse „Kodėl rūkyti yra blogai?“. Šiame konkurse gali dalyvauti pavieniai 

asmenys arba 3-5 ţmonių komandos. Dalyviai turi sukurti 2-3 minučių trukmės filmuką, 

kuriame atsiskleistų rūkymo daroma ţala jauniems asmenims. Vertinimo kriterijai –

kūrybiškumas, originalumas ir įdomumas. Būtina nurodyti darbo autoriaus(-ių) vardą, 

pavardę, mokyklos pavadinimą, klasę bei kontaktinius duomenis (el. pašto adresą ir 

telefono numerį). Filmukai gali būti siunčiami CD formatu adresu Laisvės al. 99A, LT-

44291, Kaunas arba elektroniniu paštu konkursas@novihomines.lt iki 2014 m. kovo 1 d. 

. 

 

V.  KONKURSO EIGA 

 

5.1. Konkursas vykta nuo 2014 m. sausio 15 d. iki kovo 11 d. 

5.2. Kiekvienoje dalyvių kategorijoje bus išrinkti I-III vietų nugalėtojai. Pagrindinis 

konkurso prizas – Aivaro Daukanto vienkartinė stipendija. Kiti prizai – ekskursija į 

Lietuvos Banką, Valdovų rūmus, knygynų dovanų čekiai ir kiti smulkesni prizai.  

5.3. Moksleivių piešiniai ir filmukai taip pat bus publikuojami „Novi Homines“ Facebook 

paskyroje, kurioje daugiausiai like paspaudimų surinkęs darbas laimės specialų 

asociacijos „Novi Homines“ įsteigtą prizą.   

5.4. Konkurso „NERŪKYMO DIENA“ etapai: 

5.4.1. Moksleivių darbai siunčiami iki kovo 1 d. 

5.4.2. Konkursui atsiųstų darbų perţiūra ir nugalėtojų rinkimas vyks kovo 7-9 d. 

5.4.3. Konkurso nugalėtojų paskelbimas – kovo 10 d. (Su nugalėtojais bus susisiekta 

asmeniškai). 

 

Organizatorius: 

Asociacija „Novi Homines“ 

Laisvės al. 99A, LT-44291, Kaunas     

Tel.: +37060516804      

konkursas@novihomines.lt 


