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MĖGĖJŲ MENO FESTIVALIO „RUDENS MOZAIKA 2019“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mėgėjų meno festivalis „Rudens mozaika 2019“ (toliau – Festivalis) suburia ir pristato
įvairių žanrų mėgėjų meno kolektyvus ir atlikėjus, propaguoja mėgėjų meną kaip saviraiškos ir
bendravimo priemonę, skatina kūrybiškai ir prasmingai leisti laisvalaikį, dalintis patirtimi, tobulėti.
2. Festivalio nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja renginio tikslus, uždavinius,
dalyvius, repertuarą, atlikimo reikalavimus.
3. Festivalio organizatorius – Šiaulių kultūros centras (toliau – Centras).
4. Festivalis yra miesto šventės „Šiaulių dienos 783“ programos dalis.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
5. Festivalio tikslas – pristatyti ir populiarinti įvairius mėgėjų meno žanrus ir jiems
atstovaujančius kolektyvus, skatinant kuo daugiau žmonių rinktis kūrybišką, asmenybę ugdantį
laisvalaikį.
6. Festivalio uždaviniai:
6.1. aktyvinti įvairių socialinių grupių kultūrinį gyvenimą;
6.2. skatinti atskirties grupių integraciją meno priemonėmis;
6.3. skatinti kolektyvinę meninę raišką, asmenybės meninį ir holistinį ugdymą(si);
6.4. puoselėti mėgėjų meną, skatinti kolektyvus ir atlikėjus tobulėti;
6.5. suburti panašių interesų žmones turiningam bendravimui ir bendradarbiavimui;
6.6. susipažinti su naujausiu mėgėjų meno kolektyvų repertuaru, kolektyvų veikla.
III. LAIKAS IR VIETA
7. Festivalis vyks 2019 m. rugsėjo 5–7 d. Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvare prie Dailės
galerijos (Vilniaus g. 245, Šiauliai).
8. Festivalio koncertų laikas:
rugsėjo 5 d. (ketvirtadienis) 16–19 val.
rugsėjo 6 d. (penktadienis) 12–18 val.
rugsėjo 7 d. (šeštadienis) 12–18 val.
IV. DALYVAVIMO SĄLYGOS
9. Festivalio dalyvių amžius ir skaičius neribojami.
10. Pasirodymų eilės tvarka bus sudaroma atsižvelgiant į pristatytų paraiškų eiliškumą,
dalyvių amžių ir žanrą.
11. Užpildytą sutikimą dėl fotografavimo / filmavimo (Priedas Nr. 1) ir dalyvio paraišką
(Priedas Nr. 2) prašome siųsti iki 2019 m. rugpjūčio 24 d. el. paštu diana.martinaitiene@siauliukc.lt.
12. Festivalio dalyviai atvyksta savo lėšomis.
13. Informacija apie Festivalio eigą ir pasirodymo laiką bus išsiųsta dalyvio paraiškoje
nurodytu el. pašto adresu.
14. Visiems festivalio dalyviams bus įteikiami padėkos raštai.
15. Centras turi visas teises į pasirodymų įrašus, televizijos transliacijas, fotografijas bei
vaizdų viešinimą Festivalio, miesto šventės ir Centro tikslams be apmokėjimo Festivalio dalyviams.

16. Festivalio dalyvių atstovas, pateikdamas paraišką dalyvauti Festivalyje, sutinka dėl
kolektyvo narių fotografavimo ir filmavimo Festivalio metu, patvirtina, kad turi sutikimus iš
nepilnamečių kolektyvo narių tėvų, patvirtina, kad jam yra žinomos duomenų subjekto teisės,
nustatytos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.
17. Centras garantuoja, kad Festivalio dalyvių fotografijos bei filmuota medžiaga bus
naudojami tik Festivalio, miesto šventės ir Centro veiklos viešinimui nekomerciniais tikslais.
Medžiaga gali būti naudojama interneto portaluose, socialiniuose tinkluose, spaudoje, televizijoje,
reklaminėje medžiagoje, spaudiniuose ir pan.
18. Taip pat pats dalyvis arba nepilnamečių dalyvių vadovas, atsakingas asmuo užtikrina
dalyvių drausmę bei atsako už dalyvių sveikatos sutrikimus Festivalio metu.
V. REPERTUARAS, ATLIKIMO REIKALAVIMAI
19. Kolektyvai ir solistai festivalyje pristato laisvai pasirinktus, savo pačių Festivalyje dar
neatliktus kūrinius.
20. Choreografijos kolektyvai:
20.1. liaudiškų šokių kolektyvai:
 šokių grupės šoka 4 šokius;
 šokių studijos ir ansambliai – 6 šokius, kuriuos atlieka skirtingo amžiaus
šokėjai;
20.2. Šiuolaikinio šokio kolektyvai atlieka 2–4 šokius šiose amžiaus grupėse:
 mažiausiųjų grupė (5–7 metų);
 mažųjų grupė (7–11 metų);
 viduriniųjų grupė (11–15 metų);
 vyresniųjų grupė (15–19 metų);
 suaugusiųjų grupė (nuo 19 metų).
21. Liaudiškos muzikos kapelos, liaudiškų instrumentų ansamblis ar orkestras atlieka 1–3
kūrinius.
22. Chorai, vokaliniai ansambliai, vokalinės grupės atlieka 1–3 kūrinius. Kūriniai atliekami
gyvai – a cappella, su instrumentiniu pritarimu arba pagal minusinę fonogramą (fonograma
pateikiama garso inžinieriui 1 val. prieš renginio pradžią).
23. Solistai gyvai atlieka 1–3 kūrinius su instrumentiniu pritarimu arba pagal minusinę
fonogramą (fonograma pateikiama garso inžinieriui 1 val. prieš renginio pradžią).
24. Folkloro ansambliai pristato 10 min. programą.
25. Jaunimo muzikos grupės atlieka 2–3 kūrinius.
26. Kolektyvai, atstovaujantys žanrams, nepatenkantiems į išvardintus 20–25 punktuose,
atlieka 1–3 kūrinius arba ne ilgesnę nei 10 min. programą.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
27. Centras, atsižvelgdamas į susiklosčiusias aplinkybes, pasilieka teisę koreguoti šiuos
Nuostatus.
28. Informacija apie Festivalį skelbiama Centro interneto svetainėje www.siauliukc.lt ir
Facebook paskyroje.
29. Festivalio koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai Diana Martinaitienė,
tel. 8 655 255 19, el. p. diana.martinaitiene@siauliukc.lt.
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