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TRAKŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ  MUZIKOS IR
TEATRO FESTIVALIO ,, PASAKŲ ŠALIS-2022“ NUOSTATAI

I.BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Trakų rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikos ir teatro festivalio ,,Pasakų
šalis-2022 “ (toliau – Festivalis) nuostatai reglamentuoja Festivalio tikslą, uždavinius, vykdymo datą, laiką, vietą,
dalyvių pasirengimą festivaliui, jo organizavimo tvarką ir įgyvendinimą, viešinimą.
2. Festivalis organizuojamas nuotoliniu būdu.
3.Festivaliui sukurti filmuoti spektakliai talpinami viešinimui Padlet platformoje
https://padlet.com/ldpasaka/eurq2m53ihre08us .

II.TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Tikslai ir uždaviniai:
1.1. Sudarant  vaikams galimybes plėtoti  meninę  saviraišką,   skatinti vaikų kūrybiškumą  ir norą vaidinti.
1.2. Stengtis, kad vaikai patirtų kūrybos ir saviraiškos džiaugsmą;
1.3. Organizuojant vaikų teatralizuotą veiklą, siekti bendravimo ir bendradarbiavimo tarp rajono ugdymo

įstaigų mokytojų.

III. DALYVIAI
2. Festivalyje gali dalyvauti Trakų rajono  ugdymo įstaigų  kolektyvai.
3. Vaikų amžius: 4 -7 metai;

IV. FESTIVALIO DATA, LAIKAS, VIETA
4. Festivalio laikas - 2022 m. balandžio 11-29 d.
5. Festivalio vieta- virtuali erdvė.

V. FESTIVALIO ORGANIZAVIMO TVARKA
6. Norintys dalyvauti Festivalyje siunčia užpildytą paraišką (priedas nr.1) renginio koordinatoriui el. paštu

ldpasaka@gmail.com. Paraiškos siunčiamos iki 2022 m. kovo 31 dienos.
7. Iki kovo 31 dienos kartu su paraiška pateikiamas spektaklio pristatymas (afiša - jpg formatu , klipas

- internetinė nuoroda ar pan.) renginio koordinatoriui, el. paštu ldpasaka@gmail.com
8. Užsiregistravusiems dalyviams Padlet platformoje https://padlet.com/ldpasaka/eurq2m53ihre08us bus

sukurta dalyvio skiltis. Balandžio 1 dieną bus įdėtos Jūsų atsiųstos spektaklio reklamos ir taip pristatomi
jūsų kuriami spektakliai. Pačių nufilmuotų spektaklių nuorodų iš Youtube kanalo lauksime 2022 m.
balandžio 11- 13  d..

9. Kadangi renginys šiais metais organizuojamas nuotoliniu būdu, tai galime išplėsti jo aprėptį.
1-3 gr. ikimokyklinė įstaiga teikia festivaliui vieną spektaklį. Įstaiga turinti iki 6 ikimokyklinių,
priešmokyklinių grupių gali teikti festivaliui 2 spektaklius. Didesnė nei 6 grupių ikimokyklinė įstaiga - 3
spektaklius. Rekomenduojame, jeigu yra galimybė, savo įstaigose pasidaryti pirmą festivalio etapą ir
atrinkti geriausius pasirodymus.

10. Dalyvaujančių Festivalyje vaikų tėvai turi būti pasirašę sutikimą dėl vaiko fotografavimo ir nuotraukų
talpinimo viešinimo erdvėje. Už sutikimus atsakingos pačios įstaigos.

11. Visi dalyviai bus apdovanoti diplomais, festivalio simboliais, atminimo dovanomis.
12. Festivalio rėmėjai bei visuomeninės organizacijos ar atskiri asmenys, savo nuožiūra, labiausiai patikusiems

spektakliams skirs nominacijas. Norintiems skirti nominacijas, reikėtų susisiekti su organizatoriais el. paštu
ldpasaka@gmail.com arba telefonu 8 52857384. Su pateiktais spektakliais galima bus susipažinti viešoje
erdvėje nuo balandžio 1 d. iki balandžio 25 dienos.

13. Festivalio baigiamasis renginys nuotoliniu būdu vyks balandžio 29 dieną. ZOOM prisijungimo nuorodą
prieš 2 dienas gaus dalyvaujančios įstaigos, festivalio rėmėjai bei visuomeninės organizacijos ar atskiri
asmenys, įsteigę savo nominacijas.

V. KŪRYBINIAI PASIRINKIMAI IR SPRENDIMAI
14. Festivaliui pristatomos ne ilgesnės kaip 10 min. pasakų inscenizacijos su trumpais muzikiniais intarpais.

Laiko limitas neturi būti viršijamas.

https://padlet.com/ldpasaka/eurq2m53ihre08us
mailto:ldpasaka@gmail.com
mailto:ldpasaka@gmail.com
https://padlet.com/ldpasaka/eurq2m53ihre08us
mailto:ldpasaka@gmail.com


VI. APDOVANOJIMAS
15. Festivalio dalyviams ir pedagogams bus  įteikti  padėkos raštai/atminimo dovanos.

VII. FESTIVALIO ORGANIZACINĖ GRUPĖ
16. Festivalio organizatorius -  Rūdiškių vaikų lopšelis-darželis ,,Pasaka“.

Partneriai: Trakų rajono savivaldybės Švietimo skyrius, Trakų rajono Rūdiškių kultūros centras.
17. Dėl informacijos kreiptis į Festivalio koordinatorę – Rūdiškių vaikų lopšelio-darželio ,,Pasaka“

direktoriaus pavaduotoją ugdymui Vilmą Vilkancienę: telefonu 860037377 ar elektroniniu paštu
ldpasaka.pavaduotoja@gmail.com.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Dalyvavimas konkurse reiškia dalyvio sutikimą su visomis konkurso sąlygomis ir šiais nuostatais.
19. Informacija apie renginį bus paskelbta Trakų rajono savivaldybės svetainėje www.trakai.lt .

____________________

Teatro ir muzikos festivalio
,,Pasakų šalis“ nuostatų

1 priedas

TRAKŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
MUZIKOS IR TEATRO FESTIVALIO ,, PASAKŲ ŠALIS“

DALYVIO PARAIŠKA 2022 M.
Dalyvaujančios įstaigos

pavadinimas
Spektaklio pavadinimas

Atsakingas pedagogas(ai)

Kontaktinis telefonas

Užpildymo data
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