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UAB „Amber Trip“ skelbia humoristinių, satyrinių piešinių ir karikatūrų parodą-konkursą 
“WELCOME TO VILNIUS. GIVE US YOUR MONEY!” 

 
HUMORISTINIŲ, SATYRINIŲ PIEŠINIŲ  

IR KARIKATŪRŲ PARODA-KONKURSAS 
 

R E G L A M E N T A S  
 
TEMOS: 
 
KONKURSINĖ TEMA: 
“WELCOME TO VILNIUS. GIVE US YOUR MONEY!” 
(„Sveiki atvykę į Vilnių. Atiduokite pinigus!“) 

 
NEKONKURSINĖ TEMA: 
„MANO! MIELAS VILNIUS!“ 

 
 

I. TEMOS APRAŠYMAS 
 

 
Vilnius, kaip ir daugelis didmiesčių, yra pilnas pinigų prašinėtojų, kišenvagių ir sukčių, 

įžūliai siekiančių pasinaudoti turistais. Šių problemų, į kurias visuomenės dėmesį nori atkreipti 
parodos-konkurso organizatoriai, daug metų neišsprendžia nei teisės aktai, nei viešosios tvarkos 
prižiūrėtojai. 
 

II. DARBŲ PATEIKIMO TAISYKLĖS 
 

01. Humoristiniai, satyriniai piešiniai, karikatūros ir šaržai (toliau tekste — darbai) 
parodai-konkursui (toliau tekste — Konkursas) siunčiami 

iki 2018 m. birželio 18 d. 10:00 val. 
02. Konkurse gali dalyvauti kiekvienas norintysis: ir profesionalūs dailininkai, ir 
neprofesionalūs autoriai. 
03. Konkurso darbų formatai: 

 Humoristiniai, satyriniai piešiniai ir karikatūros; 

 karikatūros-šaržai; 

 komiksai, mini komiksai, stripai; 
04. Kiekvienas autorius gali pateikti neribotą kiekį darbų. 
05. Konkursui galima siųsti darbus: 

 nupieštus ant popieriaus; 

 nupieštus ant popieriaus, paskui suskaitmenintus (nuskenuotus); 

 sukurtus skaitmeninėmis piešimo programomis. 
06. Ant popieriaus pieštų darbų techniniai reikalavimai: 



 Sveiki atvykę į Vilnių. Atiduokite pinigus! 2 | P u s l a p i s  

 

 dydis — piešinio (popieriaus) lapo matmenys neturi viršyti A3 formato  
(297 × 420 mm); 

 darbai neturi būti įrėminti; 

 informacija apie autorių užrašoma kitoje lapo (darbo) pusėje: vardas, pavardė, 
kontaktinė informacija. 

07. El. paštu siunčiamų darbų techniniai reikalavimai: 

 skaitmeninis formatas — jpg (pageidautinas formatas);  

 skiriamoji geba — ne mažesnė kaip 250 dpi (rekomenduojama skiriamoji geba 
— 300 dpi); 

08. Kartu su darbais autorius privalo atsiųsti užpildytą Konkurso Dalyvio anketą. 
09. Apdovanojimus pelnę darbai autoriui negrąžinami. 
10. Parodai-konkursui atsiųsti darbai arba jų fragmentai gali būti organizatorių naudojami 
spaudoje, televizijoje, virtualioje erdvėje karikatūrų konkurso reklamai (nemokamai) apie 
tai iš anksto neinformavus autorių. Taip pat darbai gali būti publikuojami „Amber Trip“ 
svetainėje bei jos socialiniame tinkle Facebook. 
11. Autoriai, pavėlavę atsiųsti darbus arba nepateikę dalyvio anketos, Konkurse 

nedalyvauja. Konkurso komisija jų darbus gali atrinkti parodai, tačiau neprivalo vertinti, —  
autoriai praranda galimybę laimėti apdovanojimus, prizus. 

12. Konkurso darbų parodos pristatymas 2018 m. Birželio 22 d. Vilniaus mieste. 
 

III. VERTINIMAS 
 

13. Konkursui atsiųstus darbus vertina Konkurso komisija (toliau tekste — Komisija) 
kartu su Konkurso dalyviais. 

14. Pagrindiniai konkurso darbų vertinimo kriterijai: 

 Konkurso temos ir šio reglamento laikymasis; 

 meninis atlikimas, stiliaus individualumas, autoriaus meistriškumas; 

 humoristiškumas, satyriškumas, ironiškumas ir išraiškingumas. 
15. Geriausi darbai bus eksponuojami parodoje. 
16. Darbai, neatitinkantys šio reglamento reikalavimų ir neatspindintys Konkurso temos, 

nebus vertinami. 
 

IV. APDOVANOJIMAI 
 

17. Konkurso premijinis fondas, kurį įsteigė UAB „Amber Trip“ yra 430 eurų (I vieta – 
200 EUR, II – 150 EUR, III – 80 EUR. Premijinį fondą Komisija paskirsto savo nuožiūra tris 
pirmąsias vietas užėmusių darbų autoriams.  
 

V. DARBŲ PRISTATYMAS 
 

18. Darbus iki 2018 m. birželio 18 d. 10:00 val. atsiųsti arba pristatyti adresu: 
UAB „Amber Trip“ Paplaujos g. 5 (3 aukštas, 7 kabinetas), Vilnius LT 11342  
(ant voko užrašyti: „Humoristinių piešinių ir karikatūrų konkursui“),  
arba siųsti el. paštu invitation@ambertrip.com 
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VI. KONKURSO ORGANIZATORIAI, KONTAKTAI 
 

AMBER TRIP, UAB 
Direktorius Giedrius Guntorius 
Adresas: Aušros Vartų g. 15-5, LT-01304 Vilnius 
Tel. +370 698 86 244 
El. paštas giedrius@guntorius.lt 
Projekto koordinatorė Kamilė Vyšniauskaitė 
Tel. +370 687 20 060 
El. Paštas invitation@ambertrip.com  
 

VII. INFORMACIJA 
 
Informacija apie konkursą pateikiama: 
 
UAB „Amber Trip“ interneto svetainėje: 
www.ambertrip.com 
 

VII. KITA 
 

Organizatoriai pasilieka teisę keisti Konkurso sąlygas, neeksponuoti nekokybiškų ir 
parodos reikalavimų neatitinkančių darbų. 
 
 
2018 m. gegužės 29 d., Vilnius 

 
___________________ 

 


