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KARIKATŪRŲ BLIC TURNYRO TAISYKLĖS 
 

TEMA: „ SABRAŽAS.  KOVA SU ALKOHOLIU 2016.“ 
VYNAS – neatsiejama Europos gurmaniško gyvenimo dalis ir  lengvai su menu, kultūra ir muzika 

susiejamas gėrimas. Tačiau jis gali būti ir negatyvių socialinių reiškinių: girtuoklystės, smurto šeimoje, 
asmenybės socialinio ir psichologinio degradavimo priežastimi. Valstybė ne be priežasties linkusi 
kontroliuoti alkoholio vartojimą draudimais, apribojimais, bausmėmis, tačiau neretai peržengiamos 
žmogaus, kaip savarankiškai sprendimus priimančios asmenybės pagarbos ribos, užmirštama, kad 
gyvename ne feodalizmą ir autoritarizmą menančiuose 19 a. – 20 a. pradžioje, o 21 a. pradžioje, kai mūsų 
visuomenės vartotojų pagrindą sudaro X, Y, kartos ir į pilnametystę žengia šio tūkstanmečio vaikai.  

Yra šalių, kuriose valstybinės institucijos beveik nesikiša į vartojimą, tačiau tų šalių visuomenė nei 
prasigėrusi, nei degradavusi. Nesmagu ir neteisinga, kai Lietuvoje nesaikingai alkoholį vartoja ir 
visuomenei pavojingai elgiasi tik mažytė visuomenės dalis, tačiau valdžios institucijos draudimais, 
ribojimasi ir bausmėmis užsimoja prieš visus šalies vartotojus. Vartotojai mūsų šalyje seniai 
išsisluoksniavę, renkasi skirtingų kainų, stiliaus ir kokybės gėrimus. Tačiau ir šio pasiskirstymo valdžia 
nemato arba neturi profesionalumo matyti. 

Konkurso organizatoriai tikisi sulaukti humoristinių piešinių, karikatūrų, kuriuose autoriai 
satyriškai įvertins susidariusią situaciją ir drauge panagrinės alkoholio vartojimo problematiką, pasiūlys 
savo humoristins įžvalgas – kas jūsų manymu yra blogai, kas taisytina, kokia prevencija – humoristinis 
požiūris į naujai besirutuliojančią situaciją. 

 

„ Sabražas.  Kova su alkoholiu 2016.“  temos išplėstinis aprašymas (pdf): 
http://www.caricatura.lt/Sabrage_Temos-aprasymas.pdf  
 
I. DARBŲ PATEIKIMO TAISYKLĖS 

1. Konkurse gali dalyvauti kiekvienas norintysis: ir profesionalūs dailininkai, ir neprofesionalūs 
autoriai. 

2. Kiekvienas autorius gali pateikti neribotą kiekį darbų. 
3. Konkursui siunčiami darbai: 

 satyriniai, humoristiniai piešiniai ir karikatūros; 

 karikatūros-šaržai; 

 komiksai, mini komiksai, stripai; 
4. Konkursui galima siųsti humoristinius piešinius, karikatūras: 

 nupieštas ant popieriaus; 

 nupieštas ant popieriaus, po to suskaitmenintas (nuskenuotos); 

 sukurtas skaitmeninėmis piešimo programomis. 
5. El. paštu siunčiamų skaitmeninių karikatūrų specifikacija: 

 skaitmeninis formatas – jpg, tiff, png (pageidautinas formatas – jpg arba tiff); 

 skiriamoji geba – ne mažesnė kaip 250 dpi. (rekomenduotina skiriamoji geba – 300 dpi.); 
6. Ant popieriaus nupieštų darbų specifikacija: 

 lapo formatas – ne didesnis kaip A3. 
7. Darbai neturi būti įrėminti. 
8. Informacija apie autorių užrašoma kitoje lapo (karikatūros) pusėje: vardas, pavardė, gyvenamoji 

vieta, telefono numeris, el. p. adresas. 
9. Siunčiant karikatūras skaitmeniniu formatu, autorius kartu su pirmu darbu turi atsiųsti ir užpildytą 

mini dalyvio formą: http://www.caricatura.lt/Sabrage_Dalyvio-Forma.pdf 
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10. Konkursui atsiųsti darbai arba jų fragmentai gali būti organizatorių naudojami spaudoje, 
televizijoje, virtualioje erdvėje karikatūrų konkurso reklamai (nemokamai) apie tai iš anksto 
neinformavus autorių. 

11. Apdovanojimus pelnę darbai autoriams gali būti negrąžinami. Geriausios karikatūros (iki 10 
darbų) bus atspausdintos lapkričio mėn. žurnale „Vyno žurnalas“. 

12. Konkurso nugalėtojams bus įteikti rėmėjų prizai. 
13. Blic konkursui atsiųsti darbai ar jų fragmentai gali būti organizatorių naudojami spaudoje, 

televizijoje, virtualioje erdvėje karikatūrų konkurso reklamai (nemokamai) apie tai iš anksto 
neinformavus autorių. 

 
II. KONKURSO DARBŲ FORMATAI 
Karikatūros, šaržai, karikatūros-šaržai, komiksai, mini komiksai, stripai apie vyną. 

 
III. TVARKARAŠTIS 

KONKURSO PRADŽIA — 2016-10-31 
KONKURSO PAGRINDINIO TURO (BLIC TURAS) PABAIGA — 2016-11-20 
KONKURSO II TURO PABAIGA — 2016-12-17 
 
IV. DARBŲ VERTINIMO KRITERIJAI 
Konkursui pateikti darbai bus vertinami ir nugalėtojai renkami pagal: 
1. Konkurso temos ir reglamento laikymąsis; 
2. Meninį atlikimą, stiliaus individualumą, autoriaus meistriškumą; 
3. Humoristiškumą, satyriškumą, ironiškumą ir išraiškingumą. 

 
Darbai, neatitinkantys Konkurso taisyklių reikalavimų ir neatspindintys Konkurso temos, nebus vertinami. 

 
V. VERTINIMAS, BALSAVIMAS 
Konkursui atsiųsti darbai pirmiausiai bus publikuojami Lietuvos karikatūrų portalo internetinėje svetainėje 
www.caricatura.lt/sabrage. Karikatūros taip pat bus publikuojamos ir socialiniame tinkle Facebook – 
https://www.facebook.com/caricatura.lt. (nuotraukų albume „Sabrage“). Tinklapio lankytojai galės 
vertinti jiems patikusius darbus ir balsuoti už juos. Už kiekvieną karikatūrą balsuoti iš vieno kompiuterio, t. 
y. IP adreso, galima tik po 1 kartą. 
Ekspozicijai atrinktus darbus (pasibaigus II TURUI) autoriai pateikia paruoštus eksponavimui.Dėl darbų 
atsiuntimo į mini parodą organizatoriai susisieks individualiai su kiekvienu dalyviu. 
Naujai nupieštiems piešiniams, karikatūroms, komiksams, niekur nepublikuotiems ir dar niekur 
nedalyvavusiems analogiškose karikatūrų parodose darbams bus teikiama pirmenybė renkant nugalėtojus. 

 
VI. KONKURSO NUGALĖTOJŲ PASKELBIMAS 

 Pasibaigus konkurso I ETAPUI (BLIC TURNYRAS — 2016-11-20) bus paskelbti 3 nugalėtojai, 
kuriems bus įteikti piniginiai prizai (atitinkamai – 120/100/80 Eurų čekiai). Taip pat dar dviems 
autoriams bus įteikti paskatinamieji prizai. 

 Išrinktos 6-10 (šešios-dešimt) geriausios vertintojų komisijos karikatūros bus atspausdintos 2016 
m. lapkričio mėn. žurnale „Vyno žurnalas“. 

 Pasibaigus II TURUI (2016-12-17) bus išrinkti geriausių karikatūrų autoriai, kuriems bus įteikti 
rėmėjų prizai (ne piniginiai) ir atminimo dovanėlės. 

 
Prizų tiekėjai ir rėmėjai: Vyno žurnalas 
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VII. ORGANIZATORIAI, RĖMĖJAI IR PARTNERIAI 

 
 
„Vyno žurnalas“ 
Stumbrų g. 15, LT-08101 Vilnius 
tel.: +370 698 34297 
el. p.: info@vynozurnalas.lt 
http://www.vynozurnalas.lt 

 
 
Lietuvos karikatūrų portalas caricatura.lt  
Mob. tel.: + 3706 118 2787, 
el. p.: info@caricatura.lt  
http://www.caricatura.lt  

 

  
VIII. ADRESAI 
Suskaitmenintus darbus konkursui siųsti el. paštu: info@caricatura.lt; 

 
Nupieštus ant popieraius darbus galima siųsti paštu / arba pristatyti adresu: 
„Vyno žurnalas“ 
Stumbrų g. 15, LT-08101 Vilnius 

Ant voko, siuntinio užrašyti: „Sabražas“ karikatūrų konkursui. 

 
IX. INFORMACIJA 
Informacija apie konkursą ir naujienos bus skelbiamos Lietuvos karikatūrų portale caricatura.lt: 
www.caricatura.lt/sabrage            
 
X. KITA 
Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti ir keisti konkurso taisykles, sąlygas. 

 

Kviečiame karikatūristus aktyviai dalyvauti konkurse, o lankytojus balsuoti 
renkant šauniausias karikatūras. 
 

Visiems autoriams linkime kūrybinės sėkmės! 
 
„Vyno žurnalas“, Lietuvos karikatūrų portalas caricatura.lt 
 
Vilnius 
2016-10-31  


