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LENKIJOS INSTITUTO VILNIUJE 20-MEČIUI  

SKIRTO PLAKATO KONKURSAS 
Lenkijos institutas Vilniuje yra pavaldus Lenkijos Užsienio reikalų ministerijai. Šiais metais Lenkijos 
institutas mini 20-ąsias įkūrimo metines. Instituto svarbiausia užduotis yra skleisti Lietuvoje 
įdomiausius lenkų kultūros reiškinius, žinias apie istoriją bei tautinį paveldą, taip pat skatinti 
bendradarbiavimą kultūros, švietimo, mokslo ir visuomeninio gyvenimo srityje. Per pastaruosius 
dvidešimt metų Institutas surengė virš 2000 projektų teatro, muzikos, kino, šiuolaikinio meno, 
literatūros, dizaino, istorijos, turizmo ir kt. srityse. Institutas taip pat padeda užmegzti kontaktus tarp 
lenkų ir lietuvių kūrėjų, remia bendrus projektus. Siekia, kad lenkų menininkai dalyvautų 
reikšmingiausiuose Lietuvos renginiuose. Taip pat pasakoja apie Lenkiją ir Lietuvą siejančius 
ilgaamžius ryšius, primena apie asmenybes, kurios jungia mūsų tautas, tokias kaip Adomas 
Mickevičius (Adam Mickiewicz), Česlovas Milošas (Czesław Miłosz), Jerzy Giedroyć ir daugelis kitų.  
 
Lenkijos institutas kartu su Lenkijos taikomosios grafikos kūrėjų draugija skelbia konkursą plakatui 
skirtam Lenkijos instituto Vilniuje 20-mečiui paminėti.  Konkursas yra skirtas tapytojams, grafikams, 
menų specialybių studentams iš Lenkijos ir Lietuvos. 
 
Plakatas turi reklamuoti Instituto veiklą, pažymėti lenkų ir lietuvių sąsajas kultūroje, moksle, turizme, 
istorijoje, taip pat informuoti apie tai, kad Lenkijos institutas jau 20 metų veikia Lietuvoje. Ant plakato 
privalo atsirasti sakinys „Lenkijos institutas Vilniuje – jau 20 metų kartu su jumis“ bei Instituto 
logotipas su internetinio puslapio (Lenkijosinstitutas.lt), Facebook‘o profilio (Lenkijosinstitutas) ir 
Twitter‘io (PLInst_Vilnius) adresu. 
 

Jūsų projektų laukiame iki 2016 metų lapkričio 2 d. 
 
Laimėjusio projekto autorius gaus 600 eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio piniginį prizą bei 
papildomą prizą, kurį sudarys viešnagė Varšuvoje arba Vilniuje (skrydis ir 2 nakvynės viešbutyje, 
kuriais reikės pasinaudoti iki 2016 m. gruodžio 15 d.). Be to, laimėjęs projektas atsiras ant plakatų 
Vilniuje š.m. lapkričio mėn. bei bus naudojamas pristatant Lenkijos instituto veiklą. 
 
Konkurso komisija: 

 Angelika Gromotka, Brand Director, Lenkijos taikomosios grafikos kūrėjų draugija 

 Marcin Łapczyński, Lenkijos instituto Vilniuje direktorius 

 Prof. dr. Raminta Jurėnaitė, Vilniaus dailės akademijos dėstytoja 
 
Projektai turi būti pristatyti paprastų failų pavidalu .jpg 300 dpi raiškos ir ne didesni nei 5MB, su 
trumpa anotacija apie autorių bei savo duomenimis. Apdovanoto projekto autorius bus prašomas 
pristatyti spausdinimui paruoštą plakato projekto versiją pagal nuostatuose nurodytus techninius 
parametrus. Dėl autorių teisių perdavimo kreipsimės tik į konkurso laimėtoją. 
 
Dėmesio: laureatas privalo turėti galimybę pateikti sąskaitą-faktūrą už plakato projektavimo 
paslaugas. Tik tokiu būdu galėsime perduoti piniginį prizą. 
 
Daugiau informacijos: Andrius Kerulis, Andrzej.kierulis@instytutpolski.org  
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KONKURSO PLAKATUI LENKIJOS INSTITUTO VILNIUJE  

20-MEČIUI PAMINĖTI  NUOSTATAI 
 
Organizatorius: Lenkijos institutas Vilniuje  
Partneris: Lenkijos taikomosios grafikos kūrėjų draugija 
 

§ 1 
Konkurso objektas 

Lenkijos institutas Vilniuje, toliau vadinamas Organizatoriumi, skelbia konkursą plakato, skirto 
Lenkijos instituto Vilniuje veiklos 20-mečiui paminėti. 
 

§ 2 
Dalyvavimo konkurse sąlygos 

1. Konkurso tikslas yra išrinkti plakatą, kuris pristatys Lenkijos institutą Vilniuje bei 2016 metais 
minimą jo veiklos Lietuvoje 20-metį. 

2. Konkursas yra atviras ir jame gali dalyvauti visi norintys. 
3. Konkursas yra skirtas visų pirma grafikams, projektuotojams, menų specialybių studentams 

bei tapytojams ir įmonėms, užsiimančioms grafiniu kūrimu.  
4. Dalyvavimas yra nemokamas ir savanoriškas. 
5. Kiekvienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip tris projektus. 
6. Konkurso laureatas turi turėti galimybę išrašyti sąskaitą-faktūrą už plakato projektavimo 

paslaugas. Tik tokiu būdu bus galima perduoti piniginį prizą. 
 

§ 3 
Projektui taikomi reikalavimai  

1. Reikalavimai plakato grafiniam projektui: 
1.1. plakatas turi būti kuriamas naudojant vizualiai patrauklią grafiką, turinčia sąsajų su 

Organizatoriaus veikla, lenkų kultūra, bendra Lenkijos ir Lietuvos istorija, 
1.2. ant plakato turi būti patalpintas Lenkijos instituto Vilniuje logotipas – galima atsisiųsti iš 

puslapio http://www.lenkukultura.lt/?page  id=71&lang=pl , 
1.3. ant plakato turi būti sakinys „Lenkijos institutas Vilniuje – jau 20 metų kartu su jumis“ 

(galutinis teksto variantas gali šiek tiek keistis). 
2. Projektą arba jo sudėtinius elementus Organizatorius gali panaudoti kurdamas informaciją 

spaudai, reklamą bei kitą. 
3. Darbai teikiami siunčiant JPG grafinius failus elektroninio pašto adresu: 

andrzej.kierulis@instytutpolski.org elektroninio laiško eilutėje Tema (Subject) įrašant: Plakato 
konkursas. 

4. Konkursui bus priimami tik tie darbai, kurie bus išsiųsti nurodytu elektroninio pašto adresu iki 
2016 metų lapkričio 2 d. imtinai. 

5. Konkursiniai darbai turi būti atsiųsti JPG failų formatu, raiška  300 dpi, dydis iki 5 MB. 
6. Konkursui reikia pateikti plakato projekto failą peržiūrai pagal pagrindinius išmatavimus 1) 

1360 x 2980 mm (vertikalus formatas) bei 2) 1185 x 1750 mm (vertikalus formatas), pagal 
proporcijas. 

7. Elektroninės žinutės turinyje reikia nurodyti elektroninio pašto adresą, autoriaus vardą, 
pavardę, adresą ir kontaktinį telefoną bei trumpą tekstą apie autorių. 

8. Komisijos žiuri nariams bus parodyti visi pateikti darbai. Priėmusi galutinį sprendimą komisija 
viešai paskelbs laimėjusio projekto autoriaus pavardę. 
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9. Pasibaigus konkursui bus sudarytas protokolas, kurį pasirašys visi konkurso vertinimo 

komisijos nariai. 
10. Apdovanoto darbo autorius privalo per penkias dienas nuo rezultato paskelbimo pateikti 

atitinkamo plakatų gamybai formato originalius grafinius failus, t.y. šių išmatavimų: 1) 1360 x 
2980 mm (vertikalus formatas) bei 2) 1185 x 1750 mm (vertikalus formatas), pagal iš 
Organizatoriaus gautus nurodymus. Kitu atveju Organizatorius pasilieka sau teisę pagrindinį 
prizą skirti kito autoriaus projektui arba iš viso neskirti prizo. 

 
§ 4 

Vertinimo kriterijai 
1. Darbus vertins konkurso komisija, kurią sudarys Lenkijos taikomosios grafikos kūrėjų 

draugijos atstovas, Lenkijos instituto Vilniuje atstovas bei ekspertas iš Lietuvos. Komisija, 
atsižvelgdama į darbo estetinę kokybę, taip pat įvertins jo turinį, aiškumą ir marketingo 
veiksnių poveikį. 

2. Konkurso vertinimo komisija išrinks vieną geriausią projektą. 
3. Komisijos sprendimas yra galutinis ir neapskundžiamas. 
 

§ 5 
Baigiamosios nuostatos 

1. Asmenys, pateikiantys savo darbus konkursui sutinka, kad jų asmens duomenis Organizatoriai 
tvarkytų ir naudotų konkurso reikmėms tiek, kiek to reikės tinkamam konkurso vykdymui 
(Lenkijos Respublikos 1997 m. rugpjūčio 29 d. asmens duomenų apsaugos įstatymas, Į.ž. Nr. 
133, p. 833 su vėl. pak.). 

2. Darbo pateikimas konkursui prilygsta sutikimui su šių nuostatų sąlygomis bei pareiškimui, kad 
konkursui pateikti darbai yra atlikti asmeniškai. 

3. Darbų pateikimas konkursui prilygsta juos pateikusio asmens pareiškimui, kad darbai 
nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių, o ypač nepažeidžia jų turtinių bei asmeninių autorių 
teisių. Tuo atveju, jeigu trečiasis asmuo pareikš pretenzijas dėl pažeistų aukščiau nurodytų 
teisių, darbus pateikęs asmuo, kaip vienintelis atsakantis už juos, privalės atlyginti 
Organizatoriui patirtus nuostolius, atleisdamas Organizatorių nuo bet kokių įsipareigojimų, 
kurie dėl to galėtų atsirasti. 

4. Šis konkursas nėra loterija, sutinkamai su Lenkijos Respublikos 1992 m. liepos 29 d. įstatymu 
apie loterijas ir lošimus (Į.ž. Nr. 68, p.341 su vėl. pak.). 

 
§ 6 

Prizas 
1. Laimėjęs projektas bus apdovanotas 600 eurų, neatskaičius mokesčių, arba atitinkama suma 

Lenkijos zlotais pagal banko valiutos kursą pavedimo atlikimo dieną. 
2. Piniginis prizas bus perduotas laimėtojui pagal jo išrašytą sąskaitą-faktūrą už plakato 

projektavimo paslaugas. Kitoks piniginio prizo įforminimo būdas nėra numatytas. Visus 
mokesčius turės sumokėti pats konkurso laimėtojas. 

3. Konkurso nugalėtojas taip pat laimės kelionę 1 asmeniui į Varšuvą (laureatui iš Lietuvos) arba 
į Vilnių (laureatui iš Lenkijos). Prizą sudaro skrydis (gali būti persėdimas viename iš Europos 
miestų) ir 2 nakvynės viešbutyje. Prizas turi būti panaudotas iki 2016 m. gruodžio 15 d. Laiku 
nepanaudotas prizas vėliau negalioja. 

 
 



 

4 
 

 
 
 

§ 7 
Nuosavybės teisė ir teisė naudoti laimėjusį projektą  

1. Laimėjęs plakato projektas tampa Lenkijos instituto nuosavybe mainais už išmokėtą piniginį 
prizą. Tuo pačiu Organizatorius perima turtines autorių teisės bei galimybę panaudoti 
projektą savo reikmėms.  

2. Organizatorius palieka sau teisę esant reikalui modifikuoti laimėjusį projektą, išsaugant jo 
originalią formą.  

3. Organizatorius informuos apie tai, kas yra laimėjusio projekto autorius. Atitinkamas užrašas 
turės taip pat atsirasti ant suprojektuoto plakato. 

 
§ 8 

Baigiamosios nuostatos 

1. Įdomiausi projektai gali būti publikuojami Lenkijos instituto Vilniuje internetiniame puslapyje, 
jo profiliuose socialiniuose tinkluose. Laimėjęs plakatas bus atspausdintas ir išplatintas pagal 
numatytą reklaminę kampaniją.  

2. Visus ginčytinus klausimus sprendžia Konkurso komisija. 
3. Nuostatai privalo būti paskelbti Organizatoriaus tinklapyje.  
 
 


