Konkursas jaunimui
Moterys jūros moksluose ir technologijose
Tikslas ir aprašymas
Konkursas skirtas skatinti jaunimą suvokti lyčių klausimus, susijusius su jūros mokslais ir
technologijomis. Jaunimas kviečiamas kūrybiniais projektais išreikšti savo nuomonę apie moteris
jūros mokslų ir technologijų srityse. Konkurse dalyvauja dalyviai iš Estijos, Suomijos, Vokietijos,
Lietuvos ir Švedijos. Konkursą organizuoja Klaipėdos universitetas, vykdydamas projektą Baltic
Gender. Šis projektas finansuojamas Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos
"Horizon 2020" lėšomis, dotacijos Nr. 710363.
Dalyvaudami konkurse dalyviai sutinka su šiomis oficialiomis taisyklėmis.
Oficialios taisyklės
1. Dalyviai
Konkurse gali dalyvauti 14-18 metų jaunuoliai, gyvenantys vienoje iš 5 ES šalių: Estijoje,
Suomijoje, Vokietijoje, Lietuvoje ar Švedijoje.
Vertinimo komisijos nariai ir Baltic Gender projekto darbuotojai ar jų artimieji konkurse dalyvauti
negali.
2. Prizai
Trijų geriausių kūrinių autoriai (arba autorių grupės) laimės 500 eurų premijas. Užsienio šalių
prizininkai turės susimokėti savo šalyje prizų laimėtojams taikomus mokesčius. Prizininkams iš
Lietuvos pajamų mokestį nuo premijos apskaičiuos, išskaičiuos ir sumokės į biudžetą konkurso
organizatorius.
3. Konkurso laikotarpis
Konkursas prasideda 2017 metų rugsėjo 04 dieną ir baigiasi 2017 metų lapkričio 05 dieną.
4. Kaip dalyvauti
Dalyvio mokesčio nėra.
Dalyviai kviečiami pristatyti kūrybos darbus tema Moterys jūros moksluose ir technologijose.
Kiekvienas dalyvis (arba dalyvių grupė) gali pateikti ne daugiau kaip tris kūrybos darbus.
Konkursui gali būti teikiami įvairių formų kūrybos darbai, įskaitant bet neapsiribojant:
- skaitmeninėmis technologijomis sukurtais meno darbais (iliustracijomis / plakatais,
fotografijomis / foto istorijomis, video / filmais, animaciniais filmais);
- ne skaitmeniniu būdu sukurtų meno darbų (grafikos, tapybos darbais) nuotraukomis ar
skenuotais vaizdais.
Kūriniai su pavadinimu, trumpu aprašymu ir kontaktine informacija (vardas (-ai), pavardė (-ės),
amžius (-iai), mokykla (-os), klasė (-ės), el. paštas) anglų, vokiečių, suomių, švedų, estų ar lietuvių
kalba kartu su pasirašyto tėvų sutikimo skaitmenine kopija turi būti siunčiamas el. paštu balticgender@apc.ku.lt.
Reikalavimai kūrybos darbams:
Darbai turi būti siunčiami skaitmeniniu formatu el. paštu baltic-gender@apc.ku.lt. DVD ar kitos
laikmenos su įrašais nebus priimamos. Organizatoriai neatsako už prarastą ar sugadintą pateiktą
originalų meno kūrinį.
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Fotografijos (.jpg formatu) turi būti didelės raiškos, ne mažesnės kaip 300 dpi rezoliucijos,
minimalus didžiosios kraštinės ilgis 2500 pikselių, maksimalus ilgosios kraštinės ilgis 3000
pikselių.
Vaizdo įrašai turi būti įkelti į "YouTube" ar "Vimeo" svetainę, el. paštu atsiunčiant įrašo
internetinę nuorodą.
Reikalavimų neatitinkantys kūriniai nebus priimami.
5. Autorystė ir trečių šalių teisės
Reikalavimai kūrybos darbams:
- darbas turi būti originalus konkurso dalyvio ar dalyvių grupės vizualinio meno kūrinys,
sukurtas panaudojant įvairias technikas: grafikos, tapybos arba skaitmeninis;
- kūrinio turinyje negali būti kitų autorių teisėmis saugomos medžiagos, neturint originalaus
atlikėjo leidimo;
- kūrinio turinys negali būti grasinančio ar įžeidžiančio pobūdžio;
- kūrinys atitinka visus šiose oficialiose taisyklėse išdėstytus reikalavimus.
Dalyvis išlieka pateikto darbo autorių teisių savininku.
Organizatoriai pasilieka teisę nemokamai naudoti pateiktus kūrinius rinkodaros ir reklamos tikslais
Baltic Gender projekte visose žiniasklaidos priemonėse. Darbas bus tinkamai pateiktas kiekvieną
kartą, kai jis bus atkurtas arba pateikiamas visuomenei.
Pateikdamas darbą, dalyvis garantuoja, kad: (i) yra gautas rašytinis sutikimas iš visų darbe
identifikuojamų asmenų; (ii) yra gautas rašytinis nepilnamečio tėvų / globėjų sutikimas tuo atveju,
jei darbe yra matomas nepilnametis asmuo; (iii) nėra pažeisti jokie įstatymai ar trečiųjų šalių teisės,
įskaitant privatumo, viešumo, asmenybės, sutartines teises, bet kokio asmens, įstaigos ar kitokio
subjekto teises. Dalyviai yra atsakingi už tai, kad būtų gauti reikalingi sutikimai. Jei dalyviai
pateikia darbus, kuriems jie neturi tinkamų leidimų, dalyviai prisiima atsakomybę už bet kokias iš
to kylančias pasekmes.
6. Duomenų apsauga
Visi konkurso dalyvių asmens duomenys bus naudojami tik šio konkurso tikslais. Dalyviai turi
teisę gauti prieigą prie konkurso organizatoriaus turimų savo duomenų ir juos peržiūrėti, pataisyti
ar ištrinti. Jei dalyvis turi klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, ji(s) pateikia juos el. paštu
baltic-gender@apc.ku.lt.
7. Laimėtojų atranka
Konkurso rezultatai bus paskelbti internete, o nugalėtojai bus informuoti el. paštu. Straipsnis,
kuriame pateikiama informacija apie nugalėtoją ir laimėtus darbus, bus paskelbtas Baltic Gender
projekto tinklalapyje bei socialinės žiniasklaidos platformose.
Prizas bus pervestas į laimėtojo ar jo tėvo / globėjo pateiktą banko sąskaitą.
Konkurso reikalavimus atitinkančius darbus vertins nepriklausoma tarptautinė komisija, sudaryta
iš menininkų, jūros mokslininkų ir technologų bei lyčių ekspertų.
Vertinimo kriterijai:
- temos atskleidimas,
- kūrybiškumas,
- kompozicijos bendro dizaino kokybė,
- vizualinis poveikis.
Pastaba: konkurso organizatoriaus sprendimai yra galutiniai ir nekeičiami. Organizatorius
pasilieka teisę atšaukti konkursą.
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