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PALANGOS KURORTO MUZIEJUS  

 

PARODOS „BALTA DROBULĖ“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

 1. Parodos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato tikslus ir reglamentuoja reikalavimus 

parodos dalyviams.  

 2. Parodos organizatorius – Palangos kurorto muziejus (toliau – Muziejus).  

 3. Parodos dalyviai – profesionalūs menininkai (toliau – Menininkai). 

 4. Paroda dedikuojama Lietuvos aviatoriaus, sklandytuvų konstruktorius, sklandymo 

pradininko Broniaus Oškinio 110-osioms gimimo metinėms paminėti. 

 5. Parodos tema – „Sparnuoti keliai“. 

 

II. TIKSLAI 

 

6. Skatinti profesionalius menininkus kurti meno kūrinius Palangos istorijos tematika 

siekiant įprasminti istorinę atmintį.  

7. Įamžinti meno kūriniuose Broniaus Oškinio atminimą. 

8. Per meną supažindinti visuomenę su Broniaus Oškinio asmenybe, jo nuveiktais 

darbais ir svarba Palangos istorijai. 

9. Plėtoti bendradarbiavimą tarp Muziejaus ir Menininkų.  

  

III. PARODOS ORGANIZAVIMAS, 

DALYVIAI 

 

 10. Parodoje kviečiami dalyvauti profesionalūs menininkai. 

 11. Menininkai turi pateikti 1–2 specialiai šiai parodai sukurtus meno kūrinius. 

 12. Kūriniai turi būti sukurti Muziejaus paskelbta tema „Sparnuoti keliai“. 

 13. Kūrinių geros kokybės fotografijas ir užpildytą Parodos dalyvio anketą  

(Priedas Nr. 1) pateikti iki 2023 m. kovo mėn. 24 d. el. paštu ekskursijos@kurortomuziejus.lt. 

 14. Pateiktus kūrinius atrenka Muziejaus sudaryta Atrankos komisija. 

 15. Аtrinktus kūrinius į Muziejų pristatyti iki 2023 m. balandžio 15 d. paruoštus 

eksponavimui, nurodant pavadinimą, autoriaus vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis. 

 16. Parodai pateikiamų darbų matmenys:  

 a) tapybos kūrinių - ne didesni nei 90x100 cm.  

 b) skulptūros –  aukštis ne didesni nei 120 cm, skersmuo ne didesnis nei 60 cm. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Sklandytuvas


 17. Palangos kurorto muziejus pasilieka teisę neeksponuoti pateikto darbo, jei 

atrankos komisija laikys jį netinkamu parodai. 

 18. Kūriniai eksponuojami parodoje „Balta drobulė“ Palangos kurorto muziejuje 

(Birutės al. 34A) 2023 m. balandžio 21–birželio 23 d. Gavus LTKT finansavimą, kūriniai bus 

eksponuojami Broniaus Oškinio vaikų aviacijos akademijoje Kėdainiuose, o jų kopijos – Lietuvos 

aviacijos muziejuje Kaune. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 19. Užpildęs ir pasirašęs Parodos dalyvio anketą, Parodos dalyvis sutinka, kad jo 

meno kūrinius, nurodžius autoriaus vardą ir pavardę, bus galima naudoti nekomerciniais tikslais: 

eksponuoti parodoje, spausdinti informaciniuose leidiniuose (plakatai, katalogai, periodinė spauda ir 

kt.), skelbti Palangos kurorto muziejaus interneto svetainėje, Palangos kurorto muziejaus ir 

Palangos miesto savivaldybės Facebook puslapiuose be papildomo sutikimo ir autoriaus honoraro. 

 20. Pateikdamas parodai meno kūrinius Menininkas patvirtina, kad yra jų autorius. 

Kylant ginčams dėl turtinių ir neturtinių teisių su trečiąja šalimi atsakomybė atitenka asmeniui, 

pateikusiam meno kūrinį. 

 21. Parodos dalyvių pateiktus asmens duomenis tvarkys Parodos organizatorius. 

Parodos dalyvių asmens duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, 

gyvenamosios vietos adresas) bus tvarkomi tik Parodos organizavimo ir Nuostatų 2 punkte 

nurodytais tikslais.  

 22. Parodos dalyviai 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas) (toliau – Reglamentas) nustatytomis sąlygomis turi teisę susipažinti su savo asmens 

duomenimis, prašyti, kad būtų ištaisyti netikslūs jo asmens duomenys ir (arba) papildyti neišsamūs 

jo asmens duomenys, taip pat prašyti ištrinti savo asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą. 

Parodos dalyvis gali bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, nedarant 

poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. 

 23. Parodos dalyvių asmens duomenys bus saugomi tiek, kiek prireiks Nuostatų 2 

punkte nurodytiems tikslams įgyvendinti. 

 24. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys yra nurodyti Parodos 

organizatoriaus interneto puslapyje www.kurortomuziejus.lt.  

 25. Parodos dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos 

inspekcijai, jeigu mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Reglamentą ar įstatymus, 

reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą. 

 26. Dalyvavimas Parodoje reiškia Menininko sutikimą su visomis nuostatų sąlygomis. 

 

 

 Parodą koordinuoja Palangos kurorto muziejaus kultūrinės veiklos vadybininkė 

Audronė Levickytė-Bumbulienė, tel. nr.: 8 460 30631;  

el. paštas: audrone.levickyte@kurortomuziejus.lt 

 

 

 

Palangos kurorto muziejaus 

http://www.kurortomuziejus.lt/


Parodos „Balta drobulė“ nuostatų 

Priedas Nr. 1 

 

2023 M. PARODOS „BALTA DROBULĖ“ 

DALYVIO ANKETA 

 

Kūrinių autorius 

 

Vardas, 

pavardė 
 

Adresas  

Telefono nr., 

el. pašto 

adresas 

 

 

DARBŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. nr. Kūrinio pavadinimas 
Sukūrimo 

metai 

Medžiaga, 

technika 
Matmenys 

1.      

2.      

 

 

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 Parodos 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 

mailto:info@kurortomuziejus.lt
mailto:ekskursijos@kurortomuziejus.lt


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 Parodos tinkamo 

vykdymo tikslu. 

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

kurorto muziejus, laikydamasi teisės aktų, Parodos tinkamo vykdymo tikslu, viešintų dalį asmens 

duomenų (būtent: vardas, pavardė) Palangos kurorto muziejaus interneto svetainėje 

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

(plakatai, katalogai, periodinė spauda ir kt.).  

http://www.kurortomuziejus.lt/
http://www.facebook.com/

