
 

Konkurso „Mano seneliai – influenceriai“ dalyvavimo taisyklės ir sąlygos 

1. Konkurso iniciatorius – „Prisijungusi Lietuva“.  

2. Konkursas vyksta: nuo 2019 m. spalio 25 d. – 2020 m. kovo 31 d. imtinai. Konkurso nugalėtojai 

skelbiami 2020 m. balandžio 3 d. pagal šio konkurso taisyklių 9 punkte nurodytą tvarką.  

3. Konkurse gali dalyvauti:  

3.1. Visi fiziniai asmenys nuo 14 iki 29 metų ir jų močiutės/seneliai ar kiti jaunuolio pažįstami 

vyresnio amžiaus žmonės (nuo 55 m. ir vyresni).  

3.2. Konkurse dalyvaujantys jaunuoliai, pageidaujama, kad užsiregistruotų e. skautų sistemoje 

https://www.prisijungusi.lt/e-skautai/. 

3.3. Jeigu konkurse dalyvauja nepilnametis asmuo, už visus jo veiksmus konkurso iniciatoriui ar 

suinteresuotiems tretiesiems asmenims atsako tėvai (įtėviai, globėjai ar pan.).  

3.4. Konkurse negali dalyvauti konkurso iniciatoriaus darbuotojai ir jų šeimų nariai.  

4. Konkurso tikslas.  

Konkursas „Mano seneliai – influenceriai“ (toliau – konkursas) skirtas jaunimui ir vyresniems. Jo 

metu jaunimas gali vyresnio amžiaus žmones paskatinti naudotis skaitmeninėmis technologijomis ir 

internetu arba patys vyresnieji imtis iniciatyvos išmokti. Konkurso metu skatinamas kartų tarpusavio 

bendradarbiavimas ir bendravimas. Kiekvienas konkurse dalyvaujantis vyresnis žmogus ir jaunuolis 

močiutę/ senelį/ vyresnį giminaitį/ bičiulį arba kitą pažįstamą vyresnio amžiaus asmenį turi 

supažindinti ir paskatinti naudotis internetu, išmaniaisiais įrenginiais ir socialiniu tinklu „Instagram“, 

šiame socialiniame tinkle sukuriant asmeninę paskyrą močiutei/ seneliui ar kitam pažįstamam 

vyresnio amžiaus asmeniui. Paskyrą gali susikurti ir vyresnio amžiaus žmogus pats ir mokytis pažinti 

skaitmeninį pasaulį. Tokiu būdu suteikti galimybę sau arba močiutei/ seneliui ar kitam pažįstamam 

vyresnio amžiaus asmeniui tapti influenceriu – nuomonės formuotoju (tai yra žmogumi, formuojančiu 

visuomenės nuomonę apie tam tikrus dalykus), mokytis naudotis internetu, pažinti socialinio tinklo 

galimybes bei kelti įrašus su vaizdine medžiaga iš savo gyvenimo.  

5. Dalyvių įsipareigojimai.  

Konkurso dalyvis, sukurtą „Instagram“ platformoje savo ar senelio/močiutės ar kito pažįstamo 

vyresnio amžiaus asmens paskyrą su nuotrauka(-omis) ar kita vaizdine medžiaga (vaizdo įrašais, 

„story“ ir pan.), pateikdamas konkursui „Mano seneliai– influenceriai”, sutinka su šiomis konkurso 

taisyklėmis: 

5.1. Konkurso dalyvis patvirtina, kad jis turi visas teises į naudojamą(-as) nuotrauką(-as) ar kitą 

vaizdinę medžiagą, kurią  konkurso metu publikuoja specialiai konkursui sukurtoje „Instagram“ 

paskyroje ir prisiima visą atsakomybę dėl nuotraukos ar kitos vaizdinės medžiagos autorių teisių. Taip 

pat konkurso dalyvis publikuodamas nuotrauką (-as), vaizdo įrašus ir „story“ suteikia konkurso 

iniciatoriui teisę skelbti ir publikuoti viešai pateiktą nuotrauką ar kitą vaizdinę medžiagą projekto 

„Prisijungusi Lietuva“ viešinimo tikslais. 

5.2. Konkurso dalyvis įsipareigoja konkursui neteikti įrašų su necenzūrine kalba, įžeidžiančių žodžių 

ir pasisakymų. 

5.3. Konkurso iniciatorius neprisiima atsakomybės už konkurso dalyvio pateiktos informacijos turinį, 

už jos neatitikimą teisės aktams, šių taisyklių reikalavimams, moralės ar etikos normoms, taip pat 

jokiais atvejais neprisiima atsakomybės ir jokiomis aplinkybėmis negali būti atsakingas už bet kokią 

žalą, patirtą dėl informacijos patalpinimo konkurso metu dalyvio senelio/močiutės ar kito pažįstamo 

vyresnio amžiaus asmens paskyroje „Instagram“ konkurso metu.  

5.4. Konkurso dalyvis prisiima atsakomybę už savo ir savo močiutės/ senelio ar kito pažįstamo 

asmens duomenų paskelbimą dalyvaujant konkurse, keliant informaciją į „Instagram“ paskyrą. 

5.5. Konkurso iniciatorius neprisiima atsakomybės ir pasekmių už konkurso metu pačių dalyvių kitur 

paviešintus asmens duomenis. 

6. Konkurso aprašymas ir žingsniai, kaip dalyvauti konkurse:  

6.1. Pirma. Visi fiziniai asmenys nuo 14 iki 29 metų, norintys dalyvauti konkurse pageidaujama, kad 

užsiregistruotų e. skautų sistemoje, tą padaryti galima čia: https://www.prisijungusi.lt/e-skautai/. Taip 

pat pageidaujama, kad sektų („follow“) „e.skautai“ paskyrą socialiniame tinkle „Instagram“.  

6.2. Antra. Konkurso dalyvis vyresnis žmogus arba jaunuolis, savo seneliui/ močiutei ar kitam 

pažįstamam vyresnio amžiaus asmeniui specialiai šiam konkursui turi sukurti naują „Instagram“ 

paskyrą. Asmens paskyra turi turėti pavadinimą ir pageidautina profilio nuotrauką. Pageidaujama, kad 
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paskyros nuotrauka ir pavadinimas identifikuotų močiutę/senelį, arba kitą vyresnį asmenį, kuris 

dalyvauja konkurse. Konkurso metu paskyra turi būti vieša.  

6.3. Trečia. Konkurso dalyvių komanda (vyresnis žmogus, jaunuolis ir močiutė/senelis, arba kitas 

jaunuolio pažįstamas vyresnio amžiaus asmuo) turi kartu arba nuotoliniu būdu mokytis pažinti 

išmaniąsias technologijas ir internetą. Viso mokymosi proceso metu atrastas naujas soc. tinklo 

galimybes ir įgytus įgūdžius, pasitelkiant vaizdo turinį, turi publikuoti naujoje „Instagram“ paskyroje. 

Į paskyrą galima kelti nuotraukas, vaizdo įrašus ir „story“ iš mokinio (-ės) kasdienybės, gyvenimo 

nuotykių, prisiminimų, pomėgių ir kt.  

6.4. Ketvirta. Konkurso dalyviai prie kiekvieno iš publikuotų įrašų (nuotrauka (-os), vaizdo įrašas (-

ai), „story“ gali pridėti trumpą aprašymą apie įamžintą situaciją. 

6.5. Penkta. Kiekvieną įrašą su nuotrauka (-omis), vaizdo įrašu (-ais) prašoma žymėti viena iš 

išvardintų grotažymių #manosenelisinfluenceris, #manomociuteinfluencerė, 

#manoseneliaiinfluenceriai, #eskautai arba #PrisijungusiLietuva. Visi „story“ įrašai turi būti žymimi 

(tag‘inami) @e.skautai.  

6.6. Šešta. Jei konkurso dalyvis kelia „story“ įrašą, tai visi konkurso metu publikuoti „story“ 

pageidaujama, kad būtų išsaugomi (Highlight) močiutės/ senelio ar kito jaunuolio pažįstamo vyresnio 

amžiaus asmens sukurtoje paskyroje Highlight dalyje su pasirinktu pavadinimu.  

6.7. Konkurse dalyvaujantys asmenys į savo ar į senelio, močiutės ar kito vyresnio amžiaus pažįstamo 

senjoro paskyrą „Instagram“ keliamą turinį turi vertinti ir kurti atsakingai. Turinys turi atitikti 

pagrindinį konkurso tikslą – įsitraukti pačiam arba įtraukiant savo močiutę/senelį ar kitus vyresnio 

amžiaus pažįstamus asmenis į „Instagram“ platformą padėti jiems atrasti išmanių technologijų, 

interneto naudą bei soc. tinklo galimybes. 

7. Konkurso vertinimo kriterijai. 

Renkant konkurso nugalėtojus didelis dėmesys bus atkreipiamas į šiuos 3 kriterijus:  

7.1. Ar kuriamas turinys atitinka e. skautų veiklos ir konkurso pagrindinį tikslą –  mokytis pačiam 

ir/arba padėti išmokyti vyresnio amžiaus žmones naudotis internetu ir išmaniosiomis technologijomis: 

išmaniuoju telefonu, planšete ir kompiuteriu. 

7.2. Ar kuriamas turinys yra originalus ir kokybiškas. Tai yra: kokiomis originaliomis priemonėmis 

seneliai supažindinami su interneto teikiamomis galimybėmis ir kaip tai yra publikuojama paskyroje. 

Kokie įgyti įgūdžiai atsispindi paskyroje. Pavyzdžiui, išmoksta atsirakinti telefoną piršto atspaudu, 

išmoksta daryti asmenukę (selfie), paskambinti vaizdo skambučiu, išsikviesti taksi naudojat telefono 

programėlę, skaityti naujienas portaluose, patikrinti savo banko sąskaitą, sumokėti mokesčius arba 

tiesiog padaryti story bei nufotografuotą vaizdą publikuoti paskyroje su grotažymėmis ar kt.  

7.3. Ar viso konkurso metu konkurso dalyviai aktyviai (bent 3-4 kartus konkurso metu) publikavo 

įrašus su nuotrauka (-omis), vaizdo įrašu (-ais), „story“. 

8. Konkurso prizai: 

8.1. Nugalėtojus renka specialiai suburta komisija ir „Prisijungusi Lietuva“ atstovai. Komisija 

konkurso dalyvių paskyras vertina pagal kriterijus ir skiria balus. Komisija vertina kokybiškų ir 

originalių įrašų turinį bei kiekį, komandos aktyvumą, kuriant įrašus ir paskyros sekėjų skaičių.  

8.2. Pirma prizinė vieta. Daugiausiai komisijos balų surinkusi komanda apdovanojama skrydžiu oro 

balionu 2 asmenims ir momentiniu fotoaparatu. Komisija vertina kokybiškų ir originalių įrašų turinį 

bei kiekį, komandos aktyvumą, kuriant įrašus ir paskyros sekėjų skaičių. 

8.3. Antra prizinė vieta. Antros vietos laimėtojų komanda laimi vieną elektrinį paspirtuką ir vieną 

išmanųjį laikrodį. Komisija vertina kokybiškų ir originalių įrašų turinį bei kiekį, komandos aktyvumą, 

kuriant įrašus ir paskyros sekėjų skaičių.  

8.4. Trečiosios prizinės vietos. Papildomai komisija apdovanoja 3 konkurso komandas. Viena iš 

konkurso komandų gauna vieną paspirtuką ir vieną išmanųjį laikrodį; Kita komanda gauna vieną 

riedlentę ir vieną išmanųjį laikrodį; Ir dar viena komanda gauna vieną mini droną ir išmanųjį laikrodį.  

9. Prizų atsiėmimo tvarka:  

9.1. Konkurso laimėtojai skelbiami 2020 m. balandžio 3 d., susisiekiant asmeniškai per „Instagram“ 

paskyrą, žinute. Taip pat konkurso iniciatoriaus tinklapyje www.prisijungus.lt.  

9.2. Prizai į pinigus ar kitus daiktus nekeičiami. Konkurso iniciatorius neatsako už prizų garantinį ir 

po garantinį taisymą. 

10. Konkurso iniciatorius, įtaręs konkurso taisyklių pažeidimą, turi teisę atidėti prizo atidavimą konkurso 

dalyviui iki kol paaiškės pažeidimo aplinkybės. Jeigu tyrimo metu paaiškėja, kad konkurso taisyklės 
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buvo pažeistos, konkurso iniciatorius turi teisę laimėjimą įteikti antram daugiausiai balų surinkusiam 

konkurso dalyviui. 

11. Konkurso iniciatorius pasilieka teisę keisti šias taisykles. 

12. Konkurse dalyvaujantys asmenys patvirtina, kad susipažino su konkurso taisyklėmis ir sutinka jų 

laikytis.  

13. Šios konkurso taisyklės skelbiamos www.prisijungusi.lt. Jei kituose komunikacijos kanaluose ir 

žiniasklaidos priemonėse paskelbtos konkurso taisyklės nesutampa, galioja interneto tinklalapyje 

www.prisijungusi.lt. paskelbtos konkurso taisyklės. 

14. Konkurso iniciatorius gerbia akcijos dalyvių privatumą ir tvarko asmens duomenis tik konkrečiai 

apibrėžtais tikslais ir apimtimi, laikosi BDAR taisyklių.  

15. Konkurso iniciatorius pasilieka teisę keisti konkurso sąlygas.  

16. Kilus klausimų dėl konkurso, rašyti el. paštu: eskautailt@gmail.com 
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