HIGIENOS INSTITUTO ORGANIZUOJAMO VAIZDO KLIPŲ
KONKURSO ,,VARTOK ANTIBIOTIKUS ATSAKINGAI‘‘ TAISYKLĖS
I.
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1 Higienos institutas organizuoja vaizdo klipų konkursą (toliau – Konkursas).
1.2 Konkurso rėmėjas – Pasaulio sveikatos organizacija, partneriai – Lietuvos apskričių
antimikrobinio atsparumo valdymo grupės (toliau – AMR).
1.3 Konkursas skirtas Pasaulio supratimo apie antimikrobinį atsparumą savaitei ir Europos
supratimo apie antibiotikus dienai paminėti.
1.4 Konkurso taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Konkurso tikslą, reikalavimus
Konkurso dalyviams, Konkurso organizavimo, vertinimo ir apdovanojimo bei viešinimo
tvarką.
1.5 Konkurso tikslas – didinti visuomenės supratimą apie antibiotikus, suteikiant mokiniams
žinių ir galimybę išreikšti savo mintis kuriant vaizdo klipus.
II.
KONKURSO ORGANIZATORIAUS PAREIGOS
2.1 Informuoti Konkurso dalyvius apie Konkurso taisykles per atsakingus asmenis.
2.2 Parengti Konkurso vertinimo sistemą ir sudaryti komisiją.
2.3 Vertinti ir atrinkti pateiktus vaizdo klipus.
2.4 Skirti prizą nugalėtojams, sukūrusiems geriausią vaizdo klipą.
2.5 Informuoti prizų laimėtojus apie laimėjimą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo laimėjimo
fakto paaiškėjimo dienos.
III.
KONKURSO DALYVIAI
3.1 Konkurse kviečiamos dalyvauti visų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų 8–10 klasės.
IV.
KONKURSO SĄLYGOS
4.1 Konkursui pateiktas vaizdo klipas turi atitikti Konkurso temą.
4.2 Vaizdo klipo trukmė – iki 2 min.
4.3 Vartojami žodžiai, subtitrų tekstas turi atitikti lietuvių kalbos rašybos, skyrybos ir kalbos
kultūros taisykles.
4.4 Vaizdo klipe negali būti naudojama žalinga ar nelegali informacija, pateikiama informacija
turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.
4.5 Viena klasė Konkursui gali pateikti vieną vaizdo klipą.
4.6 Pateikiant vaizdo klipą svarbu nurodyti atstovaujamą mokyklą ir klasės atstovo kontaktus
(vardas, pavardė, elektroninis paštas ir telefono numeris).
4.7 Dėl Konkurso sąlygų klausimų galima kreiptis elektroniniu paštu antibiotikai@hi.lt.
V.
KONKURSO EIGA
5.1 Spalio 11 d. AMR grupės perduoda Higienos instituto parengtą informaciją apie Konkursą
Lietuvos mokykloms.
5.2 Iki lapkričio 8 d. Lietuvos mokyklų klasės nusiunčia sukurtą vaizdo klipą savo mokyklos
apskrities atsakingam asmeniui, kurio elektroninis paštas nurodytas kvietime dalyvauti
Konkurse.

5.3 Iki lapkričio 10 d. kiekviena AMR grupė, sutikusi dalyvauti Konkurse, atrenka geriausią
vaizdo klipą iš visų vaizdo klipų, pateiktų apskrities mokyklų, ir informuoja Higienos
institutą apie nugalėtojus.
5.4 Lapkričio 15 d. komisija, sudaryta iš Higienos instituto ir Pasaulio sveikatos organizacijos
biuro Lietuvoje atstovų, išrenka tris geriausius vaizdo klipus ir paskelbia nugalėtojus.
VI.
KONKURSO NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
6.1 Trys klasės, sukūrusios geriausius vaizdo klipus, paskelbiamos nugalėtojomis ir gauna
prizus.
6.2 Nugalėtojų vaizdo klipai skelbiami Higienos instituto ir Sveikatos apsaugos ministerijos
interneto svetainėse.
6.3 Nugalėtojų vaizdo klipai bus rodomi Higienos instituto organizuojamoje Nacionalinėje
konferencijoje, kuri įvyks 2021 m. lapkričio 17 d.
VII. AUTORIŲ TEISĖS
7.1 Konkurso dalyviai, pateikdami vaizdo klipą, prisiima atsakomybę už kūrinio originalumą.
7.2 Konkurso organizatorius neprisiima atsakomybės dėl vaizdo klipe naudojamų muzikinių
kūrinių autorių teisių.
7.3 Konkurso dalyviai suteikia išimtines teises Konkurso organizatoriui neatlygintinai naudoti
jų kūrinius viešinimo tikslais, įskaitant Konkurso vaizdo klipų publikavimą internetinėje
erdvėje.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1 Dalyvavimas Konkurse dalyviui reiškia jo sutikimą su visomis šių Taisyklių sąlygomis ir jų
pakeitimu.
8.2 Konkurso organizatorius neprisiima atsakomybės dėl pateiktoje vaizdo medžiagoje matomų
nepilnamečių atvaizdų.
8.3 Konkurso organizatorius prizininkų kelionės ir maitinimo išlaidų neapmoka.
8.4 Konkurso „Vartok antibiotikus atsakingai“ informacijos pagrindinis sklaidos šaltinis –
Higienos instituto interneto svetainė (https://www.hi.lt/lt/mokytojams-ir-mokiniams.html).
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