PATVIRTINTA
Lopšelio-darželio „Vėjelis“
direktoriaus 2021 m. spalio 20 d.
įsakymu Nr. V-115/21

VILNIAUS MIESTO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO
ĮSTAIGŲ VIRTUALAUS TAUTINIŲ ŠOKIŲ FESTIVALIO „PAVELDO GIJA 2021“
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tautinių šokių festivalio „Paveldo gija 2021“ (toliau – festivalis) nuostatai reglamentuoja
renginio tikslus, organizavimo tvarką, eigą, dalyvavimo sąlygas.
2. Festivalį organizuoja Vilniaus lopšelis-darželis „Vėjelis“.
3. Festivalio nuostatai skelbiami lopšelio-darželio „Vėjelis“ interneto svetainėje www.vejelis.lt
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Tikslas – sudaryti sąlygas kūrybingam kultūrinio paveldo puoselėjimui, atskleidžiančiam
tautinį savitumą.
5. Uždaviniai:


Padėti vaikams pajausti liaudies šokio grožį, jo savastį;



Ugdyti vaikų toleranciją kitoms kultūroms skatinant pažinti vieniems kitus;



Plėtoti Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio įstaigų gerosios patirties
sklaidą.

III. DALYVIAI
6. Festivalio dalyviai – Vilniaus miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikai ir jų pedagogai,
pateikę paraiškas dalyvavimui.

IV. RENGINIO ORGANIZAVIMO TVARKA
7. Festivalio dalyviai pristato nufilmuotą tautinį (lietuvių, rusų, lenkų ir kt.) šokį, trunkantį iki
5 min.
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8.

Paraiškas (priedas Nr.1) dėl dalyvavimo festivalyje siųsti iki 2021 m. lapkričio 19 d. el.
paštu: rastine@vejelis.vilnius.lm.lt Išsiuntusius paraišką ir negavus patvirtinimo per tris
darbo dienas, kad ji gauta, skambinti tel. (8 5) 247 3656.

9. Filmuotą medžiagą AVI, MPEG ir kitu kokybišku vaizdo formatu, naudojant „WeTransfer“
rinkmenų siuntimo paslaugą (gavėjo el. p. rastine@vejelis.vilnius.lm.lt), siųsti iki 2021 m.
gruodžio 3 d., žinutėje įrašant savo įstaigos pavadinimą.
10. Festivalyje dalyvaus pirmosios 10 užsiregistravusių įstaigų.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Festivalio dalyvių vaizdo medžiaga nuo 2021 m. gruodžio 7 d. bus viešinama įnterneto
svetainėje www.vejelis.lt
12. Pateikdamos vaizdo įrašus, įstaigos patvirtina, kad prisiima atsakomybę už festivalyje
dalyvaujančių asmenų duomenų apsaugą.
13. Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. (8 5) 247 3656 arba rašyti el. p.
rastine@vejelis.vilnius.lm.lt

___________________
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Priedas Nr.1

PARAIŠKA
DALYVAUTI VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖJELIS“
VIRTUALIAME TAUTINIŲ ŠOKIŲ FESTIVALYJE
„PAVELDO GIJA 2021“

Duomenys apie įstaigą
Įstaigos pavadinimas
El. pašto adresas
Dalyvių duomenys
Dalyvių amžius
Šokio pavadinimas
(nurodyti tautą), trukmė
Atsakingo asmens
duomenys
Vardas, pavardė
Telefonas

