VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS
2017 M. MOKSLEIVIŲ NUOTRAUKŲ KONKURSO „SVEIKA ŠEIMA“, SKIRTO
TARPTAUTINEI ŠEIMOS DIENAI PAMINĖTI, TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus teritorinės ligonių kasos 2017 m. moksleivių nuotraukų konkurso (toliau –
Konkursas) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos
ministerijos (toliau – VLK) ir teritorinių ligonių kasų (toliau – TLK) organizuojamo Konkurso eigą,
reikalavimus Konkurso dalyviams, Konkurso nuotraukų vertinimo komisijos (toliau – Komisija)
sudarymo, pagrindinio prizininko ir nugalėtojų atrankos principus.
2. Konkursas pagal vienodas nuostatas organizuojamas visoje Lietuvoje.
3. Taisyklėmis privalo vadovautis Konkurso organizatoriai ir dalyviai.
4. Konkurso organizavimas, nuotraukų vertinimas, pagrindinio prizininko ir nugalėtojų
(kartu jie vadinami laimėtojais) atranka grindžiama skaidrumo, kolegialumo, nešališkumo,
teisėtumo, sąžiningumo ir viešumo principais.
5. Komisija, atskaitinga TLK direktoriui, vadovaudamasi Komisijos darbo reglamentu,
vertina Konkursui pateiktas nuotraukas ir nustato vieną pagrindinį prizininką TLK veiklos zonoje ir
po vieną nugalėtoją kiekvienoje savivaldybėje. Komisija gali išrinkti ir daugiau Konkurso
laimėtojų.
II SKYRIUS
KONKURSO TEMA, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
6. Konkurso temą atspindi jo pavadinimas „Sveika šeima“. Tema apima įvairius
skirtingo amžiaus ir sveikatos būklės šeimos narių sveikatos bei gydymo aspektus, tarp jų – svarbų
šeimos gydytojo vaidmenį rūpinantis visų šeimos narių sveikata.
7. Konkurso tikslas – atrinkti geriausias nuotraukas, atitinkančias temą „Sveika šeima“,
ir jas panaudoti viešinant šeimos sveikatos aktualijas.
8. Konkurso uždaviniai:
8.1. skatinti Konkurso dalyvius nuotraukose išreikšti supratimą apie sveiką šeimą,
akcentuojant šeimos gydytojo svarbą rūpinantis visų šeimos narių sveikata;
8.2. įtraukti Konkurso dalyvius, jų šeimų narius, mokytojus, kitus asmenis į diskusiją
sveikos šeimos tema ir paskatinti juos domėtis šeimos gydytojo teikiamomis paslaugomis, kurių
išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis;
8.3. formuoti požiūrį į šeimos gydytoją kaip į visiems šeimos nariams svarbiausią
mediką, su kuriuo konsultuojamasi dėl ligų prevencijos (PSDF lėšomis finansuojamų prevencinių
programų), metinių vaikų sveikatos patikrinimų ir sveikatos pažymų išdavimo, vaikų ir suaugusiųjų
skiepijimo, ūmių ir lėtinių ligų gydymo, sveikos gyvensenos ir kt.;
8.4. skatinti Konkurso dalyvių saviraišką fotografijos priemonėmis.
III SKYRIUS
KONKURSO DALYVIAI
9. Vilniaus teritorinė ligonių kasa vadovaujasi Taisyklėmis organizuodama Konkursą
moksleiviams, kurių mokykla yra šių savivaldybių teritorijoje: Alytaus miesto, Alytaus rajono,
Druskininkų, Elektrėnų, Lazdijų rajono, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono,
Trakų rajono, Ukmergės rajono, Varėnos rajono, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono.
10. Konkurse gali dalyvauti visi progimnazijų, pagrindinių, vidurinių mokyklų ir
gimnazijų mokiniai, išskyrus pradinukus, taip pat profesinio rengimo mokyklų mokiniai.

11. Vienas Konkurso dalyvis gali pateikti vieną nuotrauką.
12. Konkurso dalyvis, pateikdamas nuotrauką Konkursui, sutinka, kad tuo atveju, jei jis
taptų Konkurso laimėtoju ir būtų apdovanotas, jo nuotrauka gali būti atspausdinta (pagaminta) ir
skelbiama viešai bei kitaip naudojama (pavyzdžiui, eksponuojama parodose, naudojama leidiniuose
ir kt.) viešinant šeimos sveikatos problematiką, nurodant Konkurso dalyvio vardą, pavardę ir jo
laimėjimą Konkurse.
13. Konkurse negali dalyvauti VLK ir TLK darbuotojų bei Komisijos narių vaikai
(įvaikiai) ir vaikaičiai.
IV SKYRIUS
KONKURSO KOMISIJA
14. Konkurso dalyvių darbus vertina Komisija, kurią įsakymu sudaro TLK direktorius.
Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip penkių narių, iš kurių ne mažiau kaip vienas – Lietuvos
spaudos fotografų klubo deleguotas atstovas; taip pat į Komisiją gali būti kviečiami: savivaldybių
švietimo skyrių, TLK stebėtojų tarybos, gydymo, bendrojo ugdymo ar kitų socialinių partnerių
atstovai. Pirmininku skiriamas TLK atstovas, pavaduotoju – Lietuvos spaudos fotografų klubo
deleguotas atstovas. Komisija savo darbe vadovaujasi Komisijos darbo reglamentu.
15. TLK direktorius yra atsakingas už Konkurso organizavimą TLK veiklos zonoje, jo
viešinimą, socialinių partnerių įtraukimą, Komisijos sudarymą. Visa informacija apie Konkursą
(taisykles, eigą, laimėtojus) skelbiama VLK, TLK, socialinių partnerių (pagal galimybes) interneto
svetainėse ir kitur.
16. Konkurso Komisijos pirmininkas atsakingas už Komisijos veiklos organizavimą,
pagrindinio prizininko ir nugalėtojų išrinkimą TLK veiklos zonoje, jų apdovanojimą, Konkurso
rezultatų viešinimą, visų laimėtojų pakvietimą kartu su šeimos nariais dalyvauti 2017 m. gegužės 12
d. vyksiančiame moksleivių nuotraukų Konkurso laimėtojų apdovanojimo renginyje, kuriame būtų
paminėta Tarptautinė šeimos diena ir akcentuojama šeimos gydytojo svarba stiprinant šeimos
sveikatą, bei kūrybinėse fotografijos dirbtuvėse.
V SKYRIUS
KONKURSO EIGA IR REIKALAVIMAI
17. Konkurso pradžia – 2017 m. vasario 15 d., pabaiga – 2017 m. kovo 31 d.
18. Nuotraukos Konkursui gali būti pateiktos nuo 2017 m. vasario 15 d. 9 val. iki kovo
31 d. 17 val., o Konkurso laimėtojai skelbiami ir apdovanojami 2017 m. gegužės 12 d.
19. Informacija apie Konkursą nuolat skelbiama VLK ir TLK interneto svetainėse,
socialiniuose tinkluose, per žiniasklaidą, socialinių partnerių interneto svetainėse (pagal galimybes).
Kvietimuose dalyvauti Konkurse akcentuojamas šeimos gydytojo vaidmuo visų šeimos narių
sveikatai. TLK gali inicijuoti ir organizuoti kitas skatinimo dalyvauti Konkurse priemones
(renginius, susitikimus ir kt.).
20. Konkursui
nuotrauka
teikiama
VLK
interneto
svetainėje
www.vlk.lt/nuotraukukonkursas2017 užpildžius lentelę ir įkėlus nuotrauką. Nuotraukos laikomos
tam skirtoje laikmenoje ir iki jų vertinimo prieinamos tik laikmenos administratoriui, TLK
specialistui, atsakingam už ryšius su visuomene, ir Komisijos sekretoriui. Konkurso Komisijos
nariams nuotraukos pateikiamos per Komisijos posėdį.
21. Konkurso dalyvis, teikiantis nuotrauką, turi užpildyti lentelę.
Informacija apie moksleivių nuotraukų konkurso „Sveika šeima“ dalyvį (nuotraukos
autorių):
Savivaldybė, kurioje yra mokykla*

Įkelti nuotrauką (iki 5 MB; formatas – JPG arba
JPEG)*
Nuotraukos pavadinimas*
Vardas*
Pavardė*
Telefono numeris
El. pašto adresas*
Mokyklos pavadinimas*
Mokyklos adresas*
Klasė*
Konkurso dalyvio vieno iš tėvų (globėjų)
telefono numeris ir el. pašto adresas*
Mokytojo ar kito mokyklos darbuotojo,
paskatinusio dalyvauti Konkurse, vardas,
pavardė ir kontaktinė informacija
Su Konkurso taisyklėmis susipažinau ir sutinku,
kad, man laimėjus Konkursą ir gavus prizą,
mano nuotrauka būtų skelbiama viešai*
* - privalomas laukas.
22. Konkursui teikiama nuotrauka privalo atitikti šiuos reikalavimus:
22.1. nuotrauka turi atitikti temą „Sveika šeima“;
22.2. nuotraukos dydis – iki 5MB dydžio;
22.3. nuotraukos formatas: jpg arba jpeg;
23. Vaizdas nuotraukoje negali būti įžeidžiančio ar žeminančio turinio. Ar vaizdas nėra
įžeidžiančio ar žeminančio turinio, sprendžia Komisija.
VI SKYRIUS
KONKURSO LAIMĖTOJŲ ATRANKA IR APDOVANOJIMAS
24. Konkurso laimėtojų atranka vyksta TLK nuo 2017 m. balandžio 1 iki balandžio 8 d.
Komisijos nariai pasižada neatskleisti informacijos apie visus laimėtojus iki oficialaus jų
paskelbimo 2017 m. gegužės 12 d. Komisija atrenka 1 pagrindinį prizininką, po 1 nugalėtoją iš
kiekvienos savivaldybės. Laimėtojai renkami vadovaujantis Konkurso Komisijos darbo reglamentu.
25. Konkurso pagrindinis prizininkas ir nugalėtojai apdovanojami specialiais VLK ir
TLK prizais (pagrindinis prizininkas – VLK, nugalėtojai – TLK prizais). Prizus gali įsteigti ir
Konkurso Komisijos veikloje dalyvaujantys ar kiti Konkurso socialiniai partneriai. Jei yra tokių
partnerių, Komisija gali išrinkti laimėtojus, kuriems atiteks partnerių prizai, taip pat Komisija turi
teisę išrinkti daugiau laimėtojų ir numatyti kitus jų skatinimo būdus.
26. Komisija el. paštu laimėtojus informuoja jų nurodytais el. pašto adresais. Jei reikia
sutikimo dėl nuotraukoje esančio nepilnamečio asmens (nuotraukos autoriaus ar kito nuotraukoje
užfiksuoto nepilnamečio) viešo rodymo viešinant Konkurso rezultatus, pateikia vienam iš
nepilnamečio tėvų (globėjų) pasirašyti patvirtintos formos sutikimą (Taisyklių priedas).
27. Komisija pateikia VLK informaciją apie laimėtojus ir Konkurso statistinius
duomenis.

28. Gegužės 12 d. VLK ir TLK renginių, skirtų Tarptautinei šeimos dienai paminėti,
metu TLK ar kitose patalpose vyksta visų laimėtojų apdovanojimai, pagrindinio prizininko ir
nugalėtojų nuotraukų parodos atidaromos apdovanojimų teikimo vietoje ir VLK.
29. Jei kuris nors laimėtojas negali atvykti į apdovanojimo renginį, prizai perduodami
Komisijos pirmininko sprendimu.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
30. Konkurso laimėtojų nuotraukos gali būti naudojamos VLK ir TLK viešinant šeimos
sveikatos problematiką, šeimos gydytojo svarbą be atskiro raštiško Konkurso dalyvio sutikimo,
visais atvejais skelbiant nuotraukos autorių ir Konkurso pavadinimą.
31. Parodoms skirtos nuotraukos gaminamos šių dydžių: aukštis ir (arba) plotis 40 ir
60 cm.
32. Konkurso laimėtojų nuotraukos saugomos TLK ne ilgiau kaip vienus metus po
apdovanojimų dienos. TLK direktorius paskiria darbuotoją, atsakingą už nuotraukų saugojimą.
Gauti kitų Konkurso dalyvių darbai ištrinami per 1 mėnesį nuo laimėtojų apdovanojimo renginio.
Parodai spausdintos nuotraukos lieka TLK.
33. Komisijos nariai už paskelbtų rezultatų teisingumą ir viešųjų bei privačių interesų
suderinamumą atsako teisės aktų nustatyta tvarka. Komisijos darbo ar Konkurso rezultatai gali būti
skundžiamai VLK direktoriui iki gegužės 19 d., skundas turi būti išnagrinėtas ir apie sprendimą
pranešta per 5 darbo dienas nuo jo užregistravimo dienos.
34. Šios Taisyklės skelbiamos TLK interneto svetainėje, nuoroda į jas skelbiama
Konkurso partnerių interneto svetainėse ir kitur.
_______________________

Vilniaus teritorinės ligonių kasos 2017
m. moksleivių nuotraukų konkurso
„Sveika šeima“, skirto Tarptautinei
šeimos dienai paminėti, taisyklių priedas

SUTIKIMAS
___________________
(data)
___________________
(vieta)

Aš, _______________________________________, sutinku, kad, mano vaikui (globotiniui)
(vardas, pavardė)

______________________________________ laimėjus Vilniaus teritorinės ligonių kasos 2017 m.
(vardas, pavardė)

moksleivių nuotraukų konkursą „Sveika šeima“, skirtą Tarptautinei šeimos dienai paminėti (tapus jo
pagrindiniu prizininku, nugalėtoju ar kitu laimėtoju) / nusifotografavus nuotraukoje, tapusioje šio
konkurso laimėtoja (tinkamus žodžius pabraukti), mano vaiko nuotrauka / nuotrauka, kurioje
nufotografuotas mano vaikas (tinkamus žodžius pabraukti), būtų atspausdinta (pagaminta) ir
skelbiama viešai bei kitaip naudojama (pavyzdžiui, eksponuojama parodose, naudojama leidiniuose
ir kt.) viešinant šeimos sveikatos problematiką, nurodant konkurso dalyvio vardą, pavardę ir jo
laimėjimą konkurse.

_________________________________________________
Vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė ir parašas

