AKMENĖS RAJONO VERSLININKŲ ASOCIACIJOS
REKLAMOS KONKURSO „NEBŪNA BLOGOS REKLAMOS“ NUOSTATAI
I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

Akmenės rajono verslininkų asociacijos (toliau-ARVA) jaunimo reklaminių filmukų

konkurso „Nėra blogos reklamos“ (toliau- konkursas) nuostatai nustato ARVA konkurso
tikslus, reikalavimus dalyviams, pateiktų darbų vertinimo ir pateikimo tvarką.
2.

Šiais nuostatais vadovaujasi konkurso organizatoriai ir dalyviai.

II. SKYRIUS
TIKSLAI
3.

Konkurso tikslai:

3.1. Skatinti jaunimą, pasitelkus kūrybiškumą, ir meninę raišką domėtis Akmenės rajono
verslais;
3.2. Skatinti jaunimo verslumą: domėtis verslo galimybėmis, aktualijomis, naujovėmis, kaip
savirealizacijos ir pajamų užtikrinimo priemone;
3.3. Ugdyti jaunimo ekonominį ir teisinį raštingumą.

III. SKYRIUS
KONKURSO SĄLYGOS

4.

Užduotis: sukurti reklaminį filmuką (toliau- reklama) apie pasirinktą Akmenės rajono

įmonę (įmonių, norinčių dalyvauti konkurse sąrašas ir kontaktai nuostatų pirmame priede),
atskleidžiant pasirinktos įmonės stipriausias savybes.
5.

Reikalavimai:

5.1. Reklamos trukmė iki 30 s.
5.2. Kalba: lietuvių ir jeigu reikia lietuvių kalbos subtitrai.
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5.3. Reklamą įkelti į svetainę www.youtube.com.
5.4. Reklamos konkursui pateikiamos užpildžius www.arva.lt skiltyje „Jaunimui“ dalyvio
anketą ir nurodžius youtube.com nuorodą, kur patalpintas reklamos filmukas.
5.5. Dalyvio anketoje bus prašoma nurodyti: vardą, pavardę, mokymosi įstaigą (jeigu mokotės
ar studijuojate), telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Dalyvio vardas, pavardė ir reklama
bus skelbiami tik viešinant nugalėtojus.
5.6. Konkurse galima dalyvauti individualiai arba su komanda.
5.7. Konkurso trukmė: nuo 2021 m. spalio 04 d. iki 2021 lapkričio 04 d.

6.

Darbe draudžiama naudoti teiginius, faktus, informaciją arba citatas, kurie žemintų kitus

žmones ar žmonių grupes. Darbe pateikti vaizdai negali būti kurstantys tautinę, lyčių, rasių ar
socialinę neapykantą ir diskriminaciją, įžeidžiantys visuomenės moralės principus ar kultūrines
arba religines vertybes. Darbe negali būti vartojama nenormatyvinė leksika, pažeidžiamos
asmens, verslo ar kito subjekto teisės.

VI. SKYRIUS
DARBŲ VERTINIMAS

7.

Konkurso dalyviai bus suskirstyti į keturias grupes: I grupė 1-4 klasių mokiniai, II

grupė 5-8 klasių mokiniai, III grupė 9-12 klasių mokiniai, IV grupė mokyklą baigę iki 29 m.
8.

Kiekvienoje grupėje bus renkamos trys prizinės vietos.

9.

Reklamas vertina Akmenės rajono verslininkų asociacijos išrinkta komisija.

10.

Vertinimo kriterijai:

10.1. reklamos turinys turi atitikti konkurso temą ir tikslus;
10.2. reklamos emocinis įspūdis;
10.3. kūrybiškas ir nuoseklus išpildymas;
10.4. techninio pateikimo išbaigtumas ir tvarkingumas.
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V. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.

Konkurso nugalėtojai ir jų reklamos bus skelbiamos www.arva.lt skiltyje „Jaunimui“ ir

Facebook „Naujosios Akmenės verslo centro“ puslapyje.
12.

Dėl dalyvio pateiktos reklamos konkursui naudojimo verslo subjekto asmeniniais

tikslais derinama su Reklamos kūrėju individualiai.
13.

Nugalėtojai bus apdovanojami individualiai.

14.

Dalyvavimas konkurse reiškia dalyvio sutikimą su šiais konkurso nuostatais.
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Akmenės rajono verslininkų asociacijos
reklamos konkurso „Nebūna blogos reklamos“ nuostatų
1 priedas

Akmenės rajono verslo įmonės ir kontaktai
Įmonės

Adresas

pavadinimas
UAB „Neitva“

Kontaktinis

Telefono numeris

asmuo
Janonio g. 14,

Rolandas Katkus

+37067963393

Birutė

+37068554079

Naujoji Akmenė
VšĮ „Skubame į

-

pagalbą“
UAB „Lorenta“

Vaitkuvienė
Žalgirio g. 1,

Alis Valinčius

+37068037158

Naujoji Akmenė
MB „Masaulis“

-

Evaldas Klovas

+37065796289

MB „Informacinių

Danilevičiaus g.

Aurelijus

+37062599499

technologijų

2K, Naujoji

Urniežius

specialistai“

Akmenė

UAB „Elmontera“

K. Kasakausko g.

Vytautas

27D, Akmenė.

Gedgaudas

Kredito Unija

L. Petravičiaus a

Ramūnas Stonkus

+37065688811

„Tikroji viltis“

4A, Naujoji

+37064823297

+37069805392

Akmenė
Sporto klubas

V. Kudirkos g. 29,

Gintautė

„Partinis gym“

Naujoji Akmenė

Urbaitienė

Individuali veikla,

Respublikos 26a,

Mindaugas

"Greiti užkandžiai"

Naujoji Akmenė

Urbaitis

+37067470558
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