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PALANGOS KURORTO MUZIEJAUS 

POEZIJOS KONKURSO „HAIKU PALANGAI 2022“ 

NUOSTATAI 

 
I. BENDROJI DALIS 

 1. Poezijos konkurso „Haiku Palangai 2022“  (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – 

Nuostatai) apibrėžia konkurso organizatorius, tikslą, uždavinius, dalyvius, sąlygas, konkurso 

laimėtojų nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką. 

 2. Konkurso organizatorius – Palangos kurorto muziejus (toliau – Organizatorius). 

 3. Konkurso koordinatorius ir kontaktinis asmuo: Palangos kurorto muziejaus kultūros 

projektų vadybininkė Audronė Levickytė-Bumbulienė, el. paštas: 

audrone.levickyte@kurortomuziejus.lt  

   

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 4. Konkurso tikslas – kūrybiškai skleisti žinią apie Palangos kraštą. 

 5. Uždaviniai: 

 5.1. Puoselėti meninio žodžio suvokimą. 

 5.2. Ugdyti ir skatinti kūrybiškumą. 

III. DALYVIAI 

 6. Konkurse gali dalyvauti visi, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos. 

  7. Palangos kurorto muziejaus darbuotojų ir jų šeimos narių pateikti haiku gali būti 

viešinami, bet prizais neapdovanojami. 

  8. Organizatorius sudaro Vertinimo komisiją iš trijų asmenų: 

                 Komisijos pirmininkas – Danas Milašauskas – filologas, poetas, redaktorius. 

                 Nariai - Livija Grajauskienė, Lietuvos žurnalistų sąjungos narė, žurnalistė, 

                 Goda Bendoraitienė  –  poetė, anglų kalbos mokytoja. 

 

IV. KONKURSO SĄLYGOS 

 9. Vienas autorius gali pateikti nuo 1-5 anksčiau niekur neskelbtus haiku. 

 10. Pateikiant klasikinės formos haiku, būtina išlaikyti 3 eilučių 5–7–5 skiemenų 

intervalą. 

 11. Pateikiant šiuolaikinės formos haiku, būtina išlaikyti 3 eilučių formą. 

 12. Vienas autorius gali pateikti abiejų formų 1–5 haiku. 

 13. Haiku pateikiami be pavadinimo, kartu su Dalyvio anketa (Priedas Nr. 1) 

 14. Haiku siunčiami el. paštu haiku.konkursas@gmail.com arba atnešami į Palangos 

kurorto muziejų (Birutės al. 34A) užklijuotame voke, arba siunčiami paštu adresu: Konkursas 

„Haiku Palangai 2022“ Palangos kurorto muziejus Birutės al. 34A,  Palanga, LT-00135. 

 15. Rengėjai turi teisę viešai naudoti visus pateiktus haiku. 

 
V. VERTINIMO KRITERIJAI 

 16.  Autoriai skirstomi į tris amžiaus grupes:  
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 16.1. jaunesnis mokyklinis amžius (iki 8 kl.);  

 16.2. vyresnis mokyklinis amžius (9-12 kl., 1-4 gimnazijos klasė); 

 16.3. suaugusieji. 

 17. Konkurso vertinimo komisija atsižvelgia į: 

 17.1. savita, originali temos interpretacija. 

 17.2. sustabdyto momento, netikėtumo atskleidimas. 

 17.3. vaizdo ir emocijos dermė. 

 18. Kiekvienoje amžiaus grupėje išrenkama po 3 nugalėtojus. 

 19. Skiriami papildomi paskatinimo prizai. 

 20. Konkurso sąlygų neatitinkantys darbai nevertinami. 

 21. Autorių apdovanojimų ceremonija numatoma balandžio 2 d. 14 val. Palangos 

kurorto muziejuje (apdovanojimų ceremonijos data gali keistis). 

 

VI. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 22. Darbai 14 punkte nurodytu el. paštu arba adresu pateikiami iki 2022 m. kovo 12 d. 

kartu su Dalyvio anketa (Priedas Nr. 1). 

 23. Organizatorius pateiktus haiku  Vertinimo komisijai perduoda tik su kiekvienam 

autoriui suteiktu asmeniniu numeriu, nenurodant vardo ir pavardės. 

 24. Konkurso nugalėtojai skelbiami apdovanojimo ceremonijos metu, taip pat 

Organizatoriaus facebook.com paskyroje, svetainėje, spaudoje. Nugalėtojai informuojami 

asmeniškai el. paštu. 

 

VII. RENGINIŲ DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 25. Konkurso nugalėtojai apdovanojami apdovanojimų ceremonijos metu 2022 m. 

balandžio 2 d. 14 val. Palangos kurorto muziejuje.  

 26. Nugalėtojai apdovanojami  atminimo dovanomis, bei papildomais paskatinimo 

prizais.  

VIII. KITOS SĄLYGOS 

 27. Konkurso dalyviai, atsiųsdami haiku, sutinka su konkurso taisyklėmis ir perleidžia 

savo autorines teises į kūrinį konkurso Organizatoriui. 

 28. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias asmenines išlaidas, susijusias su 

dalyvavimu konkurse. 

 29. Konkurso dalyviai sutinka, kad foto nuotraukos ar video medžiaga su asmeniniu 

atvaizdu iš apdovanojimų ceremonijos ar kitų su konkursu susijusių renginių, būtų publikuojamos 

viešai ir naudojamos rinkodaros tikslams. 

 30. Konkurso Organizatorius pasilieka teisę keisti Konkurso taisykles, apie tai 

informuodamas Organizatoriaus facebook.com paskyroje bei internetinėje svetainėje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Palangos kurorto muziejaus 

Poezijos konkurso „Haiku Palangai 2022“ nuostatų 

Priedas Nr. 1 

 

2022 M. POEZIJOS KONKURSO „HAIKU PALANGAI 2022“ 

DALYVIO ANKETA 

Haiku autorius: 

Vardas, 

pavardė 

 

Adresas 
 

Telefonas, 

el. pašto 

adresas 

 

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

 

 1. 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 Palangos 

kurorto muziejus, kodas 303156776, adresas Birutės al. 34A, Palanga, tel. 846030576, el. paštas. 

info@kurortomuziejus.lt. 

 2. Už asmens duomenų apsaugą atsakingo asmens kontaktinis el pašto adresas: 

ekskursijos@kurortomuziejus.lt, tel. 846030576.  

 3. Asmens duomenys, tokie kaip: vardas, pavardė, adresas, elektroninis paštas, mobilaus 

telefono numeris, tvarkomi poezijos konkurso „Haiku Palangai 2022“ tinkamo vykdymo tikslu, statistikos 

tikslu. 

 4. Visi šioje anketoje nurodyti asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu. 

 5. 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 Palangos kurorto muziejaus 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 Palangos kurorto muziejaus atliekamu duomenų tvarkymu ir kiek to neriboja taikytinų teisės aktų 

nuostatos, turi kreiptis į Palangos kurorto muziejų aukščiau nurodytais kontaktais. 

 6. Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi tiek, kiek Palangos kurorto muziejui yra 

būtina, kiek juos saugoti įpareigoja teisės aktai nuo sutikimo gavimo poezijos konkurso tinkamo vykdymo 

tikslu. 

 7. Duomenų subjektas sutinka/nesutinka (nereikalingą išbraukti), kad Palangos kurorto 

muziejus, laikydamasi teisės aktų, konkurso tinkamo vykdymo tikslu, viešintų dalį asmens duomenų (būtent: 

vardas, pavardė, gyvenamasis miestas arba rajonas) Palangos kurorto muziejaus interneto svetainėje 

www.kurortomuziejus.lt, socialiniame tinkle www.facebook.com bei kitose viešinimo priemonėse (plakatai, 

katalogai, periodinė spauda ir kt.). 
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