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VIII - ojo Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkurso
„LINKSMOJI POLKUTĖ - 2019“ nuostatai

TIKSLAS


Populiarinti įvairiais muzikos instrumentais atliekamas įvairių tautų ir Lietuvos regionų
polkas.
UŽDAVINIAI



Plėtoti bendradarbiavimo, patirties pasidalijimo galimybę muzikos, meno mokyklų
mokytojams ir jų mokiniams, atskleidžiant gabių ir talentingų mokinių muzikinius
gebėjimus, kūrybiškumą ir ansambliškumą.
KONKURSO ORGANIZATORIAI





Alytaus r. meno ir sporto mokykla;
konkurso pirmininkas – mokyklos direktorius;
koordinatorė - mokytoja metodininkė Laimutė Aleksiupienė.
LAIKAS IR VIETA



Konkursas vyks 2019 m. sausio 30 d. 12 val., Alytaus r. meno ir sporto mokykloje,
adresu: Ežero g.18, Daugai, Alytaus rajonas.
KONKURSO SĄLYGOS











Į konkursą ,,Linksmoji polkutė – 2019“ kviečiami dalyvauti muzikos, meno mokyklų
solistai instrumentalistai ir įvairios sudėties ansambliai;
iš vienos mokyklos konkurse gali dalyvauti ne daugiau kaip 4 kolektyvai ar pavieniai
muzikantai;
konkurso dalyviai atlieka vieną laisvai pasirinktą polką atmintinai;
atlikimas akustinis;
kelionės ir maitinimo išlaidas apmoka patys dalyviai;
konkurso dalyviai sutinka, kad jų atlikimas konkurso metu gali būti įrašomas;
fotografuojamas, nuotraukos talpinamos internetinėje svetainėje;
kiekvienos grupės konkurso nugalėtojai apdovanojami diplomais bei laureato diplomais,
rengėjų ir rėmėjų prizais, atminimo dovanėlėmis;
konkurso dalyviai privalo su savimi turėti gimimo liudijimo kopiją;
programa, nurodyta dalyvio anketoje, negali būti keičiama.
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VERTINIMAS






Konkurso dalyvių pasirodymą vertins kompetentinga komisija, kurios narius kviečia
organizatoriai;
vertinamas kūrinio sudėtingumas ir techninis išpildymas, instrumento valdymas,
muzikalumas ir sceninė laikysena;
kiekvienoje grupėje už geriausiai atliktą polką, atlikėjas/jai skelbiami laureatais;
komisijos narių pavardės bus paskelbtos prieš konkurso pradžią;
komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami;
KONKURSO DALYVIAI SKIRSTOMI Į AMŽIAUS GRUPES:







A – solistai (7 – 10 metų), B – solistai (11 – 14 metų), C – solistai (15 – 18 metų);
D - vienarūšiai ir įvairios sudėties ansambliai, (ansamblio amžiaus grupė nustatoma pagal
vyriausiąjį dalyvį, tas pats atlikėjas gali groti tik viename ansamblyje);
konkurso dalyvių pasirodymo tvarką sudaro organizatoriai;
išsami konkurso programa ir dalyvių pasirodymo tvarka bus paskelbta mokyklos
internetinėje svetainėje adresu www.amsm.lt 2 dienoms iki konkurso;
dalyvių eilės tvarka bus pateikta kiekvienam mokytojui nurodytu el. pašto adresu.
PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA



Konkurso dalyvių paraiškas prašome atsiusti iki 2019 m. sausio 16 dienos, el. paštu:
kankles5@gmail.com., tel. 861306566, 831569633.
KONKURSO EIGA

 11.00 val. – 12.00 val. dalyvių registracija;
 12.00 val. I dalis konkurso ,,Linksmoji polkutė - 2019“;
 14.00 val. kavos pertraukėlė;
 14.30 val. moksleiviai vyksta į dailės skyriaus mokytojų organizuojamą edukacinį
užsiėmimą „Monotipija“.
 14.40 val. II dalis konkurso ,,Linksmoji polkutė - 2019“;
 15.40 val. diplomantų ir laureatų paskelbimas ir apdovanojimas;
 16.00 val. refleksija.
 Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti ir/ar papildyti konkurso nuostatus bei programą.

DALYVIO MOKESTIS
 Dalyvio mokestį prašome pervesti ne vėliau, kaip likus 3 dienoms iki renginio pradžios į
mokyklos sąskaitą LT824010040900783198 - (Solistui - 2.90 Eur; ansambliui (vienam nariui) - 1.45
Eur.) Mokėjimo pavedime būtina nurodyti dalyvių vardus, pavardes, už kuriuos mokamas
mokestis ir konkurso pavadinimą. Dalyviui neatvykus į renginį, mokestis negrąžinamas.
 Mokytojai galės įsigyti kvalifikacinius pažymėjimus – mokestis 2.00 Eur,

( už pažymėjimą mokama registracijos metu).

 Pageidaujantiems sąskaitos apmokėjimui kreiptis iš anksto į mokyklos buhalterę,
tel. 8 315 69395
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VIII - ojo respublikinio jaunųjų atlikėjų konkurso
„LINKSMOJI POLKUTĖ – 2019“
PARAIŠKA
Konkurso paraiškos pavyzdys

Gedrija Juozaitė (14m.), 5 klasė (akordeonas),
Jonas Jonaitis (14 m.), 4 kl., (smuikas),
Jurgis Gaižauskas. Polka.
Vyr. mokytoja Birutė Birutaitė
Akomp. vyr. mokytoja Laimutė Laimunienė
Alytaus r. meno ir sporto mokykla
Mokytojos/o arba kolektyvo vadovo; telefono nr.
el. pašto adresas

