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ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ 

SIMBOLIKOS PROJEKTŲ KONKURSO  

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“ skelbia simbolikos projektų konkursą (toliau – 

konkursas) Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ logotipui, vėliavai ir dainai sukurti. 

2. Lopšelio-darželio simbolikos projektų konkurso tikslas – suformuoti naujų lopšelio-

darželio simbolių darnią sistemą, kuri atskleistų bendruomenei būdingus veiklos ypatumus, skatintų 

bendruomenės narių tapatumą bei savigarbą, pasitikėjimą ir pagarbą lopšeliui-darželiui. 

3. Logotipas, vėliava ir daina bus naudojami Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ 

bendruomenės veikloje. 

4. Simbolikos projektų konkurso nuostatai skelbiami lopšelio-darželio interneto svetainėje. 

 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO SĄLYGOS 

 

5. Konkurse turi teisę dalyvauti visi lopšelio-darželio bendruomenės nariai, kiti lopšelio-

darželio veikla besidomintys asmenys (toliau – konkurso dalyviai). 

6. Simbolikos projektuose naudojami simboliai turi atskleisti lopšelio-darželio veiklos 

ypatybes, sąsajas su Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ vardu, tradicijomis. 

7. Visos lopšelio-darželio simbolikos sudedamosios dalys (logotipas, vėliava, daina) turi būti 

originalūs konkurso dalyvio sukurti kūriniai. 

8. Dalyviai (vienas arba keli autoriai) konkursui gali pateikti ne daugiau kaip po tris 

kiekvieno simbolio projekto variantus: 

8.1. logotipą (juodai baltą ir spalvotą); 

8.2. vėliavą (spalvotą); 

8.3. dainą (žodžius ir muziką). 

9.  Logotipo eskizai konkursui pateikiami A4 formato lape ir skaitmeninėje laikmenoje: 

9.1. grafinis juodai baltas variantas su integruotu užrašu ,,Širvintų lopšelis-darželis 

„Boružėlė“; 

9.2.  spalvinis variantas su integruotu užrašu „Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“. 

10.  Vėliavos spalviniai variantai su integruotu užrašu „Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“ 

pateikiami A4 formato lape ir skaitmeninėje laikmenoje. 

11.  Dainos variantai konkursui pateikiami skaitmeninėje laikmenoje: 

11.1.  dainos įrašas (muzika ir žodžiai); 

11.2.  muzikinis įrašas (melodija); 

11.3.  kūrinio partitūra (žodžiai ir natos). 

12. Simbolikos projektus konkurso dalyviai pateikia iki 2017 m. spalio 31 d. 10 val. į 

lopšelio-darželio metodinį kabinetą užklijuotuose vokuose, ant kurių turi būti užrašas: „Širvintų 

lopšeliui-darželiui „Boružėlė“ simbolikos projektų konkursui“. Voke turi būti pateikti konkurso 

dalyvio rekvizitai (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas). 
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III SKYRIUS 

SIMBOLIKOS PROJEKTŲ VERTINIMAS IR ATRANKA 

 

13. Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu sudaryta komisija iš pedagogų ir tėvų organizuoja 

simbolikos konkursui pateiktų projektų vertinimą. 

 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Lopšelio-darželio simbolikos projektų konkurso nugalėtojų darbai skelbiami lopšelio-

darželio interneto svetainėje www.sirvintuboruzele.lt. 

15. Visi dalyviai apdovanojami padėkos raštais. Konkurso I, II, III vietų nugalėtojams 

skiriami prizai. 

16. Informaciją konkurso klausimais teikia laikinai einanti lopšelio-darželio direktoriaus 

pareigas Sondra Bartulienė el. paštu: info@sirvintuboruzele.lt, tel.: (8 382) 52 355.  

http://www.sirvintuboruzele.lt/
mailto:info@sirvintuboruzele.lt

