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TELŠIŲ RAJONO VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ CHORŲ BEI VOKALINIŲ
ANSAMBLIŲ KONKURSO ,,BETLIEJAUS ŽVAIGŽDĖ – 2022“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Telšių rajono vaikų ir moksleivių chorų bei vokalinių ansamblių konkurso „Betliejaus
žvaigždė-2022“ nuostatus (toliau - Nuostatai) reglamentuoja konkurso „Betliejaus žvaigždė“ (toliau
vadinama – Konkursas) organizavimą, vykdymą, vertinimą ir apdovanojimą.

II. TIKSLAI
Skatinti mokinių meno bei kūrybos poreikį ir puoselėjant krikščioniško giedojimo tradicijas,
ugdyti jų saviraišką, stiprinti bendradarbiavimą.

III. DALYVIAI
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų, muzikos mokyklų, rajono
kultūros centrų chorai (vaikų) ir vokaliniai ansambliai.

IV. KONKURSO EIGA, REPERTUARAS, ATLIKIMO REIKALAVIMAI
Konkursas vyks Telšių kultūros centre, gruodžio 13 dieną, 11 val. – ikimokyklinio ugdymo
įstaigų bei pradinių klasių mokiniai; gruodžio 14 diena, 11 val. – vyresniųjų klasių mokiniai.
Norintys dalyvauti konkurse: parengia po 2 Advento ar Šv. Kalėdų dvasią atitinkančias giesmes
ir bendrą finalo giesmę – Fr. Gruber ,,Tyli naktis“. Kolektyvas turėtų pasirinkti savitą akcentą,
išskiriantį jį iš kitų (savitą detalę, personažą ar kt.), suteikiantį subtilumo, estetiškumo bei
neprasilenkiantį su scenine kultūra. Kūriniai gali būti atliekami a capella, su akompanimentu (gali
pritarti instrumentinės grupės). Fonogramų naudojimas nepageidaujamas.
Konkurso dalyvio mokestis 2 eurai kiekvienam dainuojančiam asmeniui, mokamas pavedimu
iki gruodžio 1 d.:
Gavėjas: Telšių kultūros centras
Banko sąskaita: LT094010042800030156.
Paskyroje nurodykite dalyvio vardą, pavardę ar mokyklos/darželio (klasės/grupės) pavadinimą.

Paraišką siųsti: iki 2022 m. lapkričio 25 d. elektroniniu paštu info@telsiukultura.lt nurodant įstaigos
pavadinimą, choro kategoriją (jaunučių, jaunių ar kt.), ansamblio tipą (vaikinų, merginų, mišrus ar
kt.), tikslų dalyvių skaičių, vadovo kontaktinį telefono numerį, elektroninį paštą, atliekamą
repertuarą.
Iki 2022 m. lapkričio 25 d. paraiškų nepateikę kolektyvai, konkurse nedalyvauja.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir pradinių klasių mokinių chorai bei ansambliai gali konkurse
dalyvauti parengę ir po 1 giesmę, tačiau pageidaujantiems bus sudarytos sąlygos atlikti po dvi
giesmes.
V. VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS
Visiems konkurse dalyvaujantiems kolektyvams bus įteikiami padėkos raštai ir atminimo
dovanėlės bei išrenkamas vienas kolektyvas, kuris pelnys nominaciją „Betliejaus žvaigždė-2022”.
Pagrindinę nominaciją pelnęs kolektyvas sekančiais konkurso vykimo metais dalyvauja svečio
teisėmis.
VI. ORGANIZATORIAI
Telšių kultūros centras. Partneriai: Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir
sporto skyrius;
VII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
Vadovaujantis galiojančių Europos Sąjungos, įskaitant, Bendrąjį duomenų apsaugos
reglamentą (ES) 2016/679, ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat asmens duomenų
tvarkymą kontroliuojančių institucijų nurodymų Asmens duomenis tvarko Biudžetinė įstaiga Telšių
kultūros centras, adresas: Respublikos g. 18, Telšiai. Asmens duomenys, tokie kaip: vardas, pavardė,
atlikėjo (-ų) amžius, elektroninis paštas, mobilaus telefono numeris, darbo/veiklos vieta, tvarkomi
konkurso tinkamo vykdymo tikslu, statistikos tikslu. Duomenų subjektas patvirtina, kad yra
informuotas(-a), jog siekdamas(-a) realizuoti teisės aktuose numatytas savo kaip duomenų subjekto
teises, įskaitant, bet neatsiribojant, teisę susipažinti su TKC tvarkomais duomenimis, teisę duomenis
ištaisyti arba ištrinti, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi,
teisę į duomenų perkeliamumą, teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu
grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo, taip pat teisę pateikti skundą Valstybinei
duomenų apsaugos inspekcijai (kurios duomenys kontaktams yra viešai skelbiami interneto
svetainėje www.vdai.lrv.lt) ir (ar) teismui, ta apimtimi, kiek tai yra susiję su TKC atliekamu duomenų
tvarkymu ir kiek to neriboja taikytinų teisės aktų nuostatos. Duomenų subjektų asmens duomenys

tvarkomi tiek kiek TKC yra būtina, kiek juos saugoti įpareigoja teisės aktai nuo sutikimo gavimo
konkurso tinkamo vykdymo tikslu.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Informacija apie Konkursą skelbiama socialinio tinklo „Facebook“ Telšių kultūros centro
paskyroje; Informacija teikiama: Telšių kultūros centre, telefonu 8 444 68996, elektroniniu paštu
info@telsiukultura.lt;
Kontaktiniai asmenys: Alina Gintalienė, Telšių kultūros centro režisierė, telefonas
pasiteiravimui 8 643 21954; Ernesta Dargužienė, Telšių kultūros centro dainų ir šokių ansamblio
„Mastis“ meno vadovė, telefonas pasiteiravimui 8 612 21732.
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