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Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-361

PENKIOLIKTASIS RESPUBLIKINIS UGDYMO ĮSTAIGŲ PRAMOGINIŲ ŠOKIŲ
SCENINIŲ KOMPOZICIJŲ FESTIVALIS
„DRAUGYSTĖS TILTAI – 2019“
NUOSTATAI
Kauno Panemunės pradinėje mokykloje užgimęs pramoginių šokių kolektyvų festivalis
„Draugystės tiltai“, 2019 m. lapkričio 29 d. kviečia visų Lietuvos mokyklų pramoginių šokių
kolektyvus atsiverti naujai patirčiai, plėtoti kultūrinius mainus, dalyvauti šokio sklaidoje, bei plėsti
pramoginio šokio meno suvokimo ribas.
FESTIVALIO TIKSLAI
Festivalio tikslai – atgaivinti mokyklų pramoginių (ne sportinių) šokių būrelių veiklą,
suburti juos kūrybinei sceninei veiklai, skatinant atviram, turiningam ir ilgalaikiam tarpusavio
bendravimui.
FESTIVALIO ORGANIZATORIAI
Kauno Panemunės pradinė mokykla,
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras,
Kauno miesto choreografijos mokytojų metodinis būrelis.
FESTIVALIO PRADŽIA
2019 m. lapkričio 29 d. (penktadienis) 13.00 val.
FESTIVALIO VIETA
Kauno Panemunės pradinė mokykla (Kuosų g. 22, Kariūnų pl.5).
FESTIVALIO DALYVIAI
Festivalyje „Draugystės tiltai – 2019“ gali dalyvauti Lietuvos ugdymo įstaigų
pramoginių šokių kolektyvai, sudaryti iš šių ugdymo įstaigų moksleivių.
FESTIVALIO SĄLYGOS
1. Dalyviai neskirstomi į amžiaus grupes, tačiau pasirodymą pradeda nuo mažesniųjų.
Dalyvių skaičius grupėje neribojamas.

2
2. Kiekvienas kolektyvas parengia vieną pramoginių, arba pramoginių šokių su
ritminių ar šiuolaikinių šokių elementais choreografinę kompoziciją, kurios trukmė neturi viršyti 4
minučių.
3. Festivalio dalyviai privalo atsiųsti muzikos įrašus dvi savaites iki renginio pradžios,
vilkėti estetišką, mokyklos etikai neprieštaraujančią aprangą. Šokio kompozicijos turi atitikti
dalyvių amžių bei estetines vertybes.
4. Moksleivių saugumą bei jų elgesio priežiūrą festivalio metu užtikrina kolektyvo
vadovas ir lydintys mokytojai.
5. Kolektyvus sudaro tik atstovaujamos mokyklos moksleiviai.
6. Festivalio repeticijų tvarkaraštis suderinamas el. paštu ir vyksta pasirodymo dieną
nuo 9.00–12.30 val.
7. Norintys dalyvauti festivalyje paraiškas pateikia iki 2019 m. spalio 28 d.
I. Šlapikienei elektroniniu paštu ina.juventa@gmail.com (tel. 8 614 80099). Užpildę vėliau, nei
nurodyta anketoje, festivalyje dalyvauti negalės.
8. Paraiškoje nurodoma:
 Atstovaujamos mokyklos pavadinimas.
 Kolektyvo pavadinimas.
 Šokis (Lotynų Amerikos, Klasikinis).
 Kompozicijos pavadinimas.
 Dalyvių skaičius.
 Dalyvių amžius.
 Vadovo vardas, pavardė, telefonas, elektroninio pašo adresas.
9. Už paraiškose pateiktą informaciją atsako kolektyvo vadovas.
10. Kolektyvai, pateikę neteisingą, pavėluotą informaciją ir neatitinkantys festivalio
sąlygų, į festivalio programą neįtraukiami arba iš jos šalinami neatitikimams išaiškėjus.
Pastaba – šokių eilės tvarką nustato organizatoriai, priklausomai nuo scenarijaus.
FESTIVALIO DALYVIŲ SKATINIMAS
Festivalio kolektyvams dalyviams bus įteikiami padėkos raštai ir atminimo dovanėlės
už dalyvavimą festivalyje.
Festivalio metu (12.30 -13.00 val.) ir po renginio kolektyvų vadovų pasitarimas.
Informacija:
Kauno Panemunės pradinės mokyklos šokių mokytoja metodininkė Ina Šlapikienė, tel.
861480099, el. paštas ina.juventa@gmail.com .
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PENKIOLIKTASIS RESPUBLIKINIS UGDYMO ĮSTAIGŲ
PRAMOGINIŲ ŠOKIŲ SCENINIŲ KOMPOZICIJŲ FESTIVALIS
„DRAUGYSTĖS TILTAI – 2019“
PARAIŠKA

1. Miesto ir mokyklos pavadinimas_____________________________________________
1.1. _________________________________________________________________________
___.
2. Kolektyvo pavadinimas_________________________________________________________.
3. Dalyvių skaičius_______________.
4. Vadovo vardas, pavardė, telefonas, elektorinio pašto adresas____________________________
4.1. _________________________________________________________________________
___.
5. Pageidaujamas repeticijų laikas______________________________________________.
6. Pramoginio šokio kompozicijos pavadinimas________________________________.
6.1 Šokis - Lotynų Amerikos, Klasikinis (pabraukti).
6.2 Trukmė_________min.
6.3 Dalyvių skaičius_________________, amžius___________________.
Duomenys teisingi:
Kolektyvo vadovas

!!! Paraišką pateikti iki 2019 m. spalio 28 d. I. Šlapikienei el. paštu ina.juventa@gmail.com
(teirautis tel. 861480099). Užpildę vėliau, nei nurodyta anketoje, festivalyje dalyvauti negalės !!!
____________________________

