PATVIRTINTA
Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos
pirmininko
2013 m. vasario 5 d.
įsakymu Nr. P1-1.

ŽURNALISTINIŲ TYRIMŲ KONKURSO JAUNIESIEMS ŽURNALISTAMS
„Būk pilietiškas. Vartok atsakingai. “
NUOSTATAI
2013-02-05
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Žurnalistinių tyrimų konkursas jauniesiems žurnalistams (toliau – Konkursas) yra Lietuvos vartotojų instituto
vykdomo projekto „Pilietiškumo skatinimas per atsakingą vartojimą“ dalis, kurį finansuoja Europos socialinis
fondas.
2. Konkurso nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, konkurso objektą, dalyvius, konkurso organizavimą,
darbų pateikimo tvarką ir vertinimą.
3. Konkursas siekia ugdyti jaunųjų žurnalistų pilietiškumą, suteikiant jiems žinių ir įgūdžių apie atsakingą
maisto vartojimą bei finansų tvarkymą, kad jie patys galėtų inicijuoti straipsnius, reportažus ir pan., susijusius su
atsakingu vartojimu.
4. Konkursą organizuoja Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija.
5. Žurnalistinių tyrimų konkurso darbams siūlomos dvi pagrindinės temos:
5.1. Atsakingas maisto vartojimas, potemės:
5.1.1. Vietinės kilmės maisto produktų vartojimas;
5.1.2. Maisto mylios;
5.1.3. Maisto būvio ciklas;
5.1.4. Nesuvartoto maisto išmetimas;
5.1.5. Ekologiški produktai: privalumai ir trūkumai;
5.1.6. Sąžininga prekyba ir maistas;
5.1.7. Vartotojų teisė gauti informaciją maisto produktų etiketėse;
5.1.8. Maisto produktų pakuotės;
5.1.9. Reklamos poveikis maisto vartotojui.
5.2. Atsakingas finansų tvarkymas, potemės:
5.2.1. Kredito istorija
5.2.2. Greitasis vartojimo kreditas
5.2.3. Asmeninis biudžetas – kaip atsakingai jį tvarkyti
6. Konkurso potemės nėra konkurso darbų pavadinimai – juos privaloma suformuluoti patiems, atsižvelgiant į
atlikto tyrimo rezultatus.

II. KONKURSO TIKSLAI
7. Skatinti jaunus žmones domėtis atsakingu maisto vartojimu bei atsakingu finansų tvarkymu.
8. Sudaryti sąlygas jaunimui vykdyti žurnalistinius tyrimus, kalbinant specialistus ir vartotojus pasirinkta tema.
Įgyti patirties stebint, analizuojant, šviečiant visuomenę atsakingo vartojimo tema.
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9. Suteikti galimybę jauniems žmonėms būti pilietiškais bei aktyviais visuomenės nariais.
10. Paskatinti konkurso dalyvius, kad jie atkreiptų dėmesį į tai, kokios kilmės ir kokybės produktai atkeliauja į
vartotojų namus. Ar visuomenei suteikiama visa informacija apie produktą? Kokius pranašumus turi vietinės
kilmės maisto produktai? Finansų tvarkymo srityje supažindinti su kredito istorija ir paraginti atsakingai tvarkyti
savo finansus.
III. KONKURSO OBJEKTAS
11. Konkurso objektas – žurnalistinis tyrimas tema, kurio metu pasirinktinai gali būti parengti: interviu (spaudai,
internetui, radijo ar TV laidai), TV reportažas, fotoreportažas, straipsnis arba jų ciklas.
12. Atskleidžiant kiekvieną temą gali būti atliekami įvairaus pobūdžio tyrimai, apklausos, įterpiant interviu,
pokalbius su vartotojais ir specialistais.
13. Kiekvienas konkurso dalyvis gali teikti ne daugiau kaip tris žurnalistinius tyrimus.
14. Žurnalistiniai tyrimai teikiami specialiai šiam konkursui. Nepriimami darbai, kurie jau buvo pateikti kitiems
konkursams arba buvo publikuoti kitur (taip pat ir žiniasklaidos priemonėse) iki konkurso paskelbimo.
IV. KONKURSO DALYVIAI
15. Konkurse gali dalyvauti 14-20 metų jaunieji žurnalistai ir reporteriai (jaunųjų žurnalistų, fotografijos ir video
klubų nariai ar šios specialybės studentai) bei kiti suinteresuoti asmenys.
16. Kūrybiniai darbai gali būti sukurti ir keleto autorių. Bendraautorių sukurtas ir konkursui pateiktas darbas gali
būti teikiamas konkursui, vertinamas ta pačia tvarka kaip ir pavienių autorių, t. y. laimėjus vieną iš prizinių vietų,
numatytas prizas skiriamas autorių kolektyvui, o ne kiekvienam iš jo autorių atskirai.
V. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
17. Konkursas vyks nuo 2013 m. vasario 5 d. iki 2013 m. birželio 31 d.
18. Darbus konkursui siųsti galima iki 2013 m. birželio 6 d. (imtinai)

Data
2013 m. nuo vasario 5 d.
2013 m. vasario 5 – balandžio 5 d.
2013 m. gegužės 7 d. – birželio 7 d.
2013 m. gegužės 7 d. – birželio 13 d.
2013 m. birželio 13 d. - birželio 31
d.

Konkurso etapai
Informacijos apie konkursą pateikimas tikslinėms grupėms.
Atsakingo vartojimo temų pristatymas jauniesiems žurnalistams.
Gautų ir užregistruotų konkurso darbų publikavimas projekto
informaciniame tinklalapyje www.vartotojai.lt/pilietiskumas.
Konkursinių darbų atranka ir pateikimas vertinimo komisijai,
konkursinių darbų vertinimas ir geriausių darbų autorių nustatymas.
Konkurso dalyvių baigiamasis renginys Kaune (preliminari vieta) ir
laureatų apdovanojimai.

VI. DARBŲ PATEIKIMO TVARKA

19. Darbai pateikiami adresu: paštu – Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija, S. Konarskio g. 49-301, 03123
Vilnius arba el.paštu konkursas@zurnalistams.lt (su nuoroda „Jaunųjų žurnalistų konkursui“)
iki 2013 m. birželio 6 d. (imtinai).
20. Rašytinio teksto apimtis – ne mažiau kaip 1 psl. ir ne daugiau kaip 3 psl., juos sunumeruojant, A4 formatu.
21.Tekstas turi būti surinktas MS Word redaktoriumi, vartojant 12-ąjį Times New Roman šriftą, 1,5 atstumu tarp
eilučių.
22. Fotonuotraukos prisegamos atskirai, nurodant vietą ir pavadinimą.
23. Vaizdo reportažus siųsti DVD formatu. Įrašo raiška turi būti iki 720 px, ilgis iki 5 min., įrašo
duomenų srautas ne mažesnis negu 300 kbps.
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24. Fotoreportažas siunčiamas skaitmeninėje laikmenoje (CD) su papildoma tekstine informacija (temos
atskleidimas, duomenys apie teksto ir nuotraukų autorius). Reikalavimai nuotraukoms: ne mažesnės 600 x 800
px, ne didesnės kaip 1,30 MB.
25. Jei darbuose panaudota medžiaga (nuotraukos, kadrai, tekstas) pasiskolinti iš šaltinių, būtina juos nurodyti ir
publikacijai gauti leidimą.
26. Dalyviai, siųsdami konkursui darbus, kartu turi atsiųsti konkurso dalyvio anketą (1 priedas).

VII. DARBŲ VERTINIMAS

27. Darbus vertins:
27.1. Komisija, kurioje bus ne mažiau kaip keturi komisijos nariai, atstovaujantys įvairioms žiniasklaidos
sritims.
27.2. Komisijos pirmininką išsirenka komisijos nariai, susirinkę į posėdį. Komisijai negali
vadovauti konkurso organizatoriaus atstovas.
27.3. Esant vienodam komisijos narių balsų skaičiui lemiamas yra vertinimo komisijos
pirmininko balsas.
28. Komisijos taikomi konkurso darbų vertinimo kriterijai:
28.1. atitikimas pagrindinei konkurso temai ir sugebėjimas ją plėtoti;
28.2. atlikto tyrimo gilumas, paremtas argumentais, iliustruotas faktais, įdomiomis detalėmis;
28.3. sugebėjimas pateikti aktualias problemas, išliekant objektyviam ir etiškam;
28.4. stiliaus savitumas, aiškumas;
28.5. kadro kompozicija, raiškumas ir originalumas atskleidžiant temą.
29. Komisijos nariai išrenka:
29.1. pirmos vietos laureatą, kuriam dovanojamas planšetinis kompiuteris.;
29.2. antros vietos laureatą, kuriam dovanojamas fotoaparatas;
29.3. trečios vietos laureatą, kuriam dovanojamas ipod grotuvas;
29.4. trijų paskatinamųjų vietų laureatus, kuriems bus įteikti prizai.

VIII. PAPILDOMA INFORMACIJA
28. Už siunčiant sugadintus ar dingusius darbus konkurso organizatoriai neatsako.
29. Organizatoriai turi teisę atsiųstas publikacijas, fotonuotraukas, reportažus naudoti Projekto
tikslams, nemokėdami jų autoriams honorarų.
30. Konkurso organizatoriai, publikuodami autorių pateiktus darbus, turi nurodyti autorystę.
31. Už autorinių teisių pažeidimus ir pateiktų darbų autentiškumą pagal galiojančius teisės aktus atsako juos
atsiuntę konkurso dalyviai.
32. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę prireikus paprašyti autoriaus įrodyti savo autorystę.
33. Darbai, panaudoti iš interneto, pasiskolinti ar sukurti iš keleto svetimų darbų, nebus vertinami.
34. Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti iškilmingame konkurso baigiamajame renginyje
Kaune (preliminari vieta). Vieta ir laikas bus praneštas iš anksto.
35. Ne mažiau kaip 50% kelionės išlaidų į apdovanojimų šventę konkurso dalyviams apmoka konkurso
organizatorius.
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
36. Dalyvavimas konkurse reiškia dalyvio sutikimą su visomis konkurso sąlygomis ir šiais
nuostatais.
________________
Papildoma informacija teikiama tel. + 370 72 39 256 (Liudmila Kazlauskienė) ir el.paštu
konkursas@zurnalistams.lt
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1 priedas

ŽURNALISTINIŲ TYRIMŲ KONKURSO JAUNIESIEMS ŽURNALISTAMS
„Būk pilietiškas. Vartok atsakingai“

DALYVIO ANKETA
Vardas, pavardė
Žurnalistikos būrelio, jaunųjų žurnalistų
klubo ar mokymo įstaigos, kurioje
mokosi jaunasis žurnalistas, pavadinimas
Dalyvio amžius
Konkursui teikiamo darbo pavadinimas
El.pašto adresas
Telefono numeris
Konsultuojančio mokytojo (jei yra) vardas, pavardė
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