
LIETUVOS ŠIMTMEČIO DAINŲ ŠVENTĖS KOLEKTYVŲ ATRANKOS KONKURSO 
„JŪSŲ KRAŠTO KOLEKTYVO FONDAS“ TAISYKLĖS 

 
2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės kolektyvų atrankos konkurso „Jūsų krašto kolektyvo fondas“ (toliau – 
Konkursas) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Konkurso organizavimo, nugalėtojų atrankos ir apdovanojimo 
taisykles.  
 
1. Konkurso organizatorius 

1.1. Konkurso organizatorius – „Swedbank“, AB (toliau – Bankas). Bankas Konkursui vykdyti pasitelkia UAB 
„Videvita Vilnius“, juridinio asmens kodas 125146398 (toliau – TBWA\Vilnius). TBWA\Vilnius bus 
atsakinga už Konkurso viešinimą. 

1.2. Bankas turi teisę keisti Taisykles iš anksto apie tai informuodamas interneto svetainėje 
www.swedbank.lt/dainusvente.  

 
2. Konkurso tikslai  

2.1. Paskatinti 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės dalyvių aktyvumą, kūrybiškumą ir originalumą.  
2.2. Įtraukti 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės dalyvius į aktyvų savo krašto savitumo viešinimą.  

2.3. Skleisti informaciją apie Lietuvos šimtmečio dainų šventės Kolektyvų veiklą.  
 
3. Konkurso etapai  

3.1. Konkursas vyks trimis etapais:  
3.1.1. I etapas – Kolektyvų registracija – vyks nuo 2018 m. balandžio 03 d. iki 2018 m. balandžio 22 d.;  
3.1.2. II etapas – balsavimas – vyks nuo 2018 m. balandžio 27 d. iki 2018 m. gegužės 20 d.;  
3.1.3. III etapas – atrinktų Kolektyvų paskelbimas – vyks ne vėliau kaip iki 2018 m. gegužės 28 d.  
3.1.4. IV etapas – atrinkti Kolektyvai toliau dalyvauja Banko akcijoje „Kortele su daina“ – nuo 2018 m. 

balandžio 9 d. iki birželio 17 d. 
 
4. Konkurso dalyviai  

4.1. Konkurse gali dalyvauti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų įvairių meno šakų ir žanrų mėgėjų bei 
profesionalų kolektyvai: mišrūs, vyrų ir moterų chorai, vokaliniai ansambliai, liaudies šokio grupės ir 
ansambliai, folkloro ansambliai, tradicinės instrumentinės muzikos grupės, dainų ir šokių ansambliai, 
pučiamųjų, simfoniniai, liaudiškų instrumentų orkestrai, kapelos, ansambliai, grupės, mėgėjų teatrai, 
liaudies meno studijos, kurie užsiregistravo dalyvauti 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventėje (toliau 
– Kolektyvas).  

4.2. Kolektyvo žmonių skaičius neribojamas.  
4.3. Kolektyvas turi turėti pavadinimą.  
4.4. Dalyvaudamas konkurse Kolektyvas sutinka su Taisyklėmis ir sąlygomis.  

 
5. Konkurso sąlygos  

5.1. Norėdamas dalyvauti Konkurse, Kolektyvas turi sukurti vaizdo prisistatymą (toliau – Prisistatymas). 
Įrašas turi būti iki 2 min. ilgio, ne didesnis nei 100 MB, formatas: AVI, MOV, MP4, VOB, MTS. 
Prisistatymas turi būti kūrybiškas, nuotaikingas ir atspindintis kolektyvo bei jo krašto savitumą.  

5.2. Prisistatymą Kolektyvas turi įkelti į www.swedbank.lt/dainusvente ir užpildyti tinklalapyje esančią 
anketą.  

5.3. Kolektyvas www.swedbank.lt/dainusvente interneto svetainėje turi tiksliai nurodyti Kolektyvo 
pavadinimą, Kolektyvo narių skaičių, atstovaujamą savo savivaldybę. Taip pat turi nurodyti vieno iš 
Kolektyvo narių kontaktinius duomenis (el. pašto adresą ir telefono numerį), Kolektyvo vadovo vardą ir 
pavardę bei kontaktinius duomenis (el. pašto adresą ir telefono numerį). Šios informacijos 
nepateikusieji nebus laikomi Konkurso dalyviais. Visą atsakomybę už Kolektyvo narių sutikimą 
dalyvauti Konkurse prisiima Kolektyvo vadovas. Pateikta informacija bus konfidenciali ir naudojama tik 
Konkurso organizavimo tikslais.  

5.3.1. II etapo – balsavimo – sąlygos: balsuoti už patikusį Kolektyvo vaizdo Prisistatymą galės bet kuris 
portalo www.delfi.lt lankytojas, paspaudęs mygtuką „Balsuoti“. Vienas portalo www.delfi.lt  
lankytojas kiekvienam iš Kolektyvų gali atiduoti tik po vieną balsą per dieną iš vieno IP adreso.  
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5.3.2. III etapo – atrankos – sąlygos: dalyvauti Banko Akcijoje „Kortele su daina“ bus pakviesti 60 
geriausius Prisistatymus sukūrusių Kolektyvų – iš kiekvienos savivaldybės po 1 daugiausiai portale 
www.delfi.lt  balsų surinkusį kolektyvą.  

 
6. Kolektyvų atranka  

6.1. Geriausius kolektyvus, kurie verti „Jūsų krašto kolektyvo fondo“, atrinks portalo www.delfi.lt lankytojai. 
Iš kiekvienos savivaldybės atrenkama po 1 daugiausiai balsų surinkusį kolektyvą. Viso 60 Kolektyvų – 
po 1 iš kiekvienos savivaldybės. 

6.2. Prisistatymai nebus įkeliami į portalą www.delfi.lt, jei:  
6.2.1. neatitiks konkurso tematikos;  
6.2.2. nebus laikomasi Taisyklėse nurodytų sąlygų;  
6.2.3. bus naudojami necenzūriniai žodžiai / vaizdai ir / ar pateikiama kitokia viešai tvarkai 

prieštaraujanti informacija.  
 
7. Atrinktų kolektyvų paskelbimas ir apdovanojimas  

7.1. Kiekvienoje savivaldybėje daugiausiai balsų gavę kolektyvai bus atrinkti ir paskelbti ne vėliau kaip iki 
2018 m. gegužės 28 d. (toliau – Atrinkti kolektyvai). Konkurso organizatorius turi teisę Atrinktų 
kolektyvų duomenis (kolektyvo pavadinimą, miestą, Kolektyvo vadovo vardą, pavardę) skelbti viešai 
(TV, radijas, spauda, internetas). Tuo atveju, jei Atrinktas kolektyvas, nesutiks, jog informaciją apie 
Kolektyvą arba Atrinkto kolektyvo vadovas, kad  jo duomenys būtų skelbiami viešai, arba Kolektyvo 
vadovas nebus pasiekiamas Atrinkto kolektyvo registracijos informacijoje nurodytu telefono numeriu 
Bankas turi teisę vietoj jo atrinkti kitą tos pačios savivaldybės kolektyvą.  

7.2. Atrinkti kolektyvai toliau dalyvauja Banko akcijoje „Kortele su daina“ (Akcijos taisyklės 
www.swedbank.lt/dainusvente), kurioje gali gauti vieną iš specialiai šiam Konkursui įsteigtų vienkartinių 
prizų:  

7.2.1. 20 atrinktų kolektyvų – po  500 EUR;  
7.2.2. 20 atrinktų kolektyvų – po 300 EUR;  
7.2.3. 20 atrinktų kolektyvų – po 200 EUR. 

7.3.  „Krašto fondo“ dydis konkrečiam Atrinktam kolektyvui priklausys nuo:  
7.3.1. Banko akcijos „Kortele su daina“  rezultatų, t.y. atsiskaitymų mokėjimo kortelėmis verslo atstovų 

prekybos vietose, kurios dalyvauja „Swedbank“ akcijoje „Kortele su daina“, konkrečioje 
savivaldybėje, transakcijų padidėjimo laikotarpiu nuo  2018 m. balandžio 9 d. iki birželio 17 d. 
Daugiau informacijos – Banko akcijos „Kortele su daina“ taisyklėse www.swedbank.lt/dainusvente; 

7.4. „Krašto fondo“ paskirstymo tvarka kolektyvams: 
7.4.1.1. po 500 eur. Krašto fondas skiriamas 20-čiai kolektyvų (pirmi 20 geriausių rezultatų Banko 

akcijoje „Kortele su daina“); 
7.4.1.2. po 300 eur. Krašto fondas skiriamas 20-čiai kolektyvų (rezultatas yra 21–40 vietose); 
7.4.1.3. po 200 eur. Krašto fondas skiriamas 20-čiai kolektyvų (rezultatas yra 41–60 vietose).  

7.4.2. Visas „Krašto fondas“ bus pervestas į kolektyvo vadovo atsiskaitomąją sąskaitą iki 2018 m. 
liepos 31 d. Tuo atveju, jeigu prizas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 
nustatyta tvarka bus apmokestintas, visus mokesčius, susijusius su laimėtais Prizais, sumokės ir 
deklaruos Bankas. Banko lėšomis sumokėtas Gyventojų pajamų mokestis mažins prizo gavėjo 
(Kolektyvo vadovo) grąžintiną iš biudžeto Gyventojų pajamų mokesčio sumą dėl LR Gyventojų 
pajamų mokesčio įstatyme numatytų lengvatų taikymo.  

 
8. Baigiamosios nuostatos  

8.1. Pateikdamas Prisistatymą Konkursui, jį sukūręs Kolektyvas neterminuotai perleidžia visas autorines 
teises į Prisistatymą Bankui, taip pat sutinka, kad Bankas neatlygintinai savo nuožiūra panaudotų 
Prisistatymą, jį viešai publikuotų. Kolektyvas, pateikdamas Prisistatymą Konkursui, sutinka su Taisyklių 
sąlygomis.  

8.2. Konkurso dalyviai sutinka, kad Bankas turi teisę iš Konkurso dalyvių gautą informaciją bei visą kitą su 
Konkurso dalyviais ir Banko santykiais susijusią informaciją (įskaitant ir duomenis), gautą Konkurso 
metu, Konkurso organizavimo ir apdovanojimo tikslais perduoti TBWA\Vilnius.  

8.3. Bankas pareiškia, kad Konkurso metu gautų asmens duomenų apsaugai ir tvarkymo teisėtumui 
užtikrinti bus imtasi visų būtinų, protingų ir pagrįstų priemonių.  
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8.4. Kilus klausimams dėl konkurso vertinimo proceso ir rezultatų, Konkurso dalyviai gali kreiptis 
elektroniniu paštu info@swedbank.lt ne vėliau kaip per tris darbo dienas po vertinimo rezultatų 
paskelbimo svetainėje www.swedbank.lt/dainusvente. Konkurso organizatorius įsipareigoja kreipimąsi 
išnagrinėti ir atsakyti per tris darbo dienas nuo kreipimosi gavimo.  

8.5. Visa informacija apie Konkursą skelbiama interneto svetainėje www.swedbank.lt/dainusvente. Daugiau 
informacijos apie Konkurso sąlygas ir kitą su Konkursu susijusią informaciją galite gauti tel. 1884 arba 
el.paštu info@swedbank.lt 
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