
 

KONKURSO „JUDRIAUSIAS“ 

NUOSTATAI 

Konkurso „Judriausias“ iniciatoriai ir organizatoriai – Klaipėdos rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras. Partneris – Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ Sporto centro. 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Konkurso „Judriausias“ nuostatai nustato konkurso tikslą, uždavinius, dalyvius, vykdymo 

laiką, konkurso organizavimo ir apdovanojimų tvarką. 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

2. Konkurso tikslas – skatinti Klaipėdos rajono gyventojų fizinį aktyvumą. 
3. Konkurso uždaviniai: 
3.1. atkreipti Klaipėdos rajono gyventojų dėmesį į fizinį aktyvumą, jo teikiamą naudą; 
3.2. paskatinti Klaipėdos rajono gyventojus užsiimti aktyvia veikla; 

3.3. paskatinti Klaipėdos rajono gyventojus kuo dažniau rinktis aplinkai draugiškas 
susisiekimo priemones bei būdus. 

III. KONKURSO DALYVIAI 

4. Konkurse gali dalyvauti visi Klaipėdos rajono gyventojai, bendruomenės, įmonės/įstaigos, 
nevyriausybinės organizacijos, ugdymo įstaigos. 

IV. KONKURSO VYKDYMO LAIKAS 

5. Konkursas vyksta nuo iki rugsėjo 20 d. 

6. Nugalėtojai bus paskelbti 2019 m. rugsėjo 22 d. „Dienos be automobilio“ renginio 
metu, 11.45 val. 

 

V. KONKURSO ORGANIZAVIMO, VERTINIMO IR APDOVANOJIMO TVARKA 

7. Konkurso dalyviai 2019 m. rugsėjo 20 d. filmuoja ir siunčia iki 2 min. trunkantį video 
klipą, kuriame linksmai, aktyviai ir kūrybiškai mankštinasi, šoka ar kitaip aktyviai leidžia laiką. 

8. Video klipą privaloma trumpai aprašyti (apimtis iki 0,5 puslapio) ir atsiųsti Klaipėdos r. 
sav. visuomenės sveikatos biurui el. paštu dovile.skuodaite@visuomenessveikata.lt. 

9. Kartu su video klipu, el. laiške turi būti pateikiama bent vieno asmens kontaktiniai 
duomenys (vardas, pavardė, tel. nr.). 

10. Asmuo, pateikdamas video klipą, patvirtina, jog video klipas nėra nukopijuotas – už 
autorinių teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės aktus atsako klipus atsiuntę asmenys. 

11. Video klipai turi būti pateikti ne vėliau nei iki 2019 m. rugsėjo 20 d. 15 val. 

12. Video klipus vertins Klaipėdos r. sav. visuomenės sveikatos biuro sudaryta komisija. 
13. Komisijai vertinti video klipai pateikiami nenurodant jų autorių. Kiekvienas komisijos 

narys įvertina kiekvieną klipą ir suteikia vertinimo balą. Komisijos narių vertinimo balai sumuojami 

ir nugalėtojais tampa aukščiausiais balais įvertinti video klipai. 
14. Pagrindiniai klipų vertinimo kriterijai:  

14.1. mankštos, šokio ar kitos aktyvios veiklos įrodymas; 
14.2. kūrybiškumas; 
14.3. originalumas;  

14.4. viešosios infrastruktūros panaudojimas.  
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15. Iš visų konkursui atsiųstų video klipų komisija išrenka po vieną geriausią šiose 
kategorijos: 1) Judriausias gyventojas (-ai), 2) Judriausia mokykla, 3) Judriausias darželis, 
4) Judriausia bendruomenė, 5) Judriausia įmonė/įstaiga. 

16. Konkurso nugalėtojai bus paskelbi ir apdovanoti 2019 m. rugsėjo 22 d. „Dienos be 
automobilio“ renginio metu, 11.45 val. 

17. Visi konkurso rezultatai bus paskelbti 2019 m. rugsėjo 23 d. Klaipėdos r. sav. 
visuomenės sveikatos biuro interneto svetainėje http://www.visuomenessveikata.lt, socialinėje 
paskyroje facebook https://www.facebook.com/visuomenessveikatosbiuras/. 

18. Asmenys, pateikdami video klipą, duoda tiesioginį sutikimą ir teisę Klaipėdos r. sav. 

visuomenės sveikatos biurui naudoti šią medžiagą savo nuožiūra. 
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