
 

 

   
 

 

 

 

 

 

   

 

 

RESPUBLIKINIO ŠOKIŲ KONKURSO 

,,ŠOKU PASAULIUI“ 

NUOSTATAI 

 

1. Respublikinis šokio konkursas ,,Šoku Pasauliui“ (toliau Konkursas) yra Globalaus jaunimo 

festivalio dalis. 

2. Globalaus jaunimo festivalio tikslas – paskatinti jaunimą apmąstyti savo tapatybę, gyvenimo 

būdą, atsakomybės ribas už save ir savo aplinką bei apsvarstyti , kokiomis priemonėmis jie gali 

prisidėti prie pasaulyje egzistuojančios nelygybės mažinimo, taikos palaikymo ir darnios 

globalios visuomenės plėtros. 

3. Globalaus jaunimo festivalio organizatoriai Lietuvos vaikų ir jaunimo centras.  

4. Konkurso tikslas – sudaryti galimybes jauniems šokėjams, pasitelkiant šokio išraiškos 

priemones, pristatyti pasaulio įvairovę bei įsijungiant į Globalaus jaunimo festivalio 

programą, savo saviraiškos rezultatus pademonstruoti savo bendraamžiams. 

5. Vieta – Lietuvos vaikų ir jaunimo centro Amfiteatras, Konstitucijos pr. 25, Vilnius  

6. Laikas – 2016 m. gegužės 27 d.  

7. Dalyviai – įvairių šokio stilių, nuo 10 iki 18 metų amžiaus Lietuvos jaunimo šokių grupės: 

bendrojo lavinimo mokyklų, šokių studijų, kultūros centrų, šokių mokyklų, laisvalaikio centrų ir 

kitų įstaigų šokių grupės. Dalyvaujančių Konkurse šokių grupių skaičius ribotas. 

8. Reikalavimai pasirodymui – Konkurse gali dalyvauti šokių grupė su ,,Pasaulio įvairovę“ 

pristatančia šokio kompozicija (pvz., įvairių tautų kultūra, tradicijos, gamta, gyvenimo būdas, 

profesijos ir kt.) 

9. Konkurso programa  

2016 m. gegužės 27 d. 

12.00–13.30 Dalyvių registracija  

 

14.00– 16.00 Šokių konkursas  

 

16.00–17.00 Konkurso dalyvių apdovanojimas (tuo pat metu vyks viso festivalio 

konkursinių programų nugalėtojų apdovanojimai) 

 

10. Šokių grupė pristato vieną šokio kompoziciją, kurią vertins komisija. 



 

 

   
 

11. Vertinimo komisiją sudarys, Globalaus jaunimo festivalio svečiai, choreografai ir kitų meno sričių 

atstovai. 

12. Bus vertinama, kaip pasirinkta choreografija, atlikimas ir emocija atskleidžia pasirinktą temą. 

13. Trys geriausios šokio kompozicijos bus apdovanotos Konkurso diplomais, taurėmis bei Globalaus 

festivalio rėmėjų prizais.  

14. Visiems Konkurso dalyviams bus įteiktos padėkos, Globalaus jaunimo festivalio dalyvių 

pažymėjimai. 

15. Muzika turi būti įrašyta į CD (audio formatas). Viename CD gali būti tik vienos šokio kompozicijos 

muzika. Kiekvienos grupės vadovas prieš grupės pasirodymą turės paduoti CD garso operatoriui ir 

po pasirodymo jį atsiimti. Rekomenduojame turėti atsarginį CD variantą.  

16. Pasirodymo metu negali būti naudojama ugnis bei fejerverkai. 

17. Dalyviai norintys dalyvauti Konkurse turi užpildyti anketą ir atsiųsti el. paštu vilma.s@lvjc.lt 

užsiregistruoti iki 2016 m. balandžio 29 d.  

18. Konkurso eiga bus išsiųsta el. paštu paraiškas atsiuntusiems kolektyvams. 

19. Konkursas vyks Lietuvos vaikų ir jaunimo centro Amfiteatre (atviroje erdvėje). Jei lis, Konkursas 

vyks Lietuvos vaikų ir jaunimo centro Didžiojoje salėje.  

20. Repeticijų nebus. 

21. Dalyvio mokestis: vienas šokėjas – 3 Eurai. Dalyvio mokestį bus galima sumokėti renginio dieną 

arba pavedimu. Dėl apmokėjimo detalių galima susisiekti su organizatoriais el. paštu 

vilma.s@lvjc.lt 

 

Apie Globalaus jaunimo festivalį: 

22. Globalaus jaunimo festivalio programa skelbiama Lietuvos vaikų ir jaunimo centro tinklapyje. 

Festivalio programą sudaro: 

 Susitikimai ir diskusijos su žymiais Lietuvos visuomenės, politikos, sporto ir meno, verslo 

veikėjais. 

 Kūrybinės, edukacinės, meninės, eksperimentinės dirbtuvės, kuriuose dalyviai dalyvaudami 

įvairiose praktiniuose užsiėmimuose galės atrasti sau patrauklią ir priimtiną saviraiškos 

veiklą.  

 Konkursai, akcijos ir kt. 

  Valstybinių įstaigų, Nevyriausybinių organizacijų, profesinio rengimo, Aukštojo mokslo 

įstaigų veiklų pristatymai.   

23. Globalaus jaunimo festivalio dalyviai Lietuvos vyresnių klasių moksleiviai.  

24. Daugiau informacijos Vilma Smaliukienė, tel.: (8 5) 272 5651 El. paštas: vilma.s@lvjc.lt  
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KONKURSO DALYVIO ANKETA 

Informacija apie šokio grupę 

Pavadinimas  

Vadovas (-ai)   

Atstovaujama 

institucija 

 

Šokėjų skaičius  

Šokėjų amžius 

(nuo-iki)   

 

Informacija apie šokį 

Šokio pavadinimas  

Trumpas šokio 

aprašymas 

(aprašymas bus 

pateiktas vertinimo 

komisijai) 

 

 

 

 

Choreografijos 

autorius  

 

 

Muzikos kūrinio 

pavadinimas, 

autorius ir atlikėjas 

 

Šokio trukmė 

 

 

Kolektyvo kontaktai 

El. paštas  

Telefono Nr.   

Pastabos:  

  Renginio metu naudoti atvirą ugnį ir fejerverkus griežtai draudžiama! 

 

SU KNKURSO NUOSTATAIS SUSIPAŽINOME IR JŲ LAIKYSIMĖS 

 

 

Pildymo data __________            Vadovas _____________________________ 

 

 


