
Konkurso ,,Įdomiausia namo modernizavimo istorija“ nuostatai 

 

1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Konkurso „Įdomiausia namo modernizavimo istorija” (toliau modernizavimo konkursas) nuostatai 

reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius ir organizavimo tvarką. 

1.2. Konkurso organizatoriai – „Būsto modernizavimo asociacija”. 

1.3. Konkurso oficialus internetinis puslapis – http://www.renovacija.lt/konkursas/ 

1.4. Konkurso kontaktai pasiteiravimui: info@renovacija.lt ir telefonu 8 667 78877. 

 

 

2. Modernizavimo konkurso tikslai:  

2.1.1. Puoselėti architektūrinius sprendimus Lietuvos privačiuose namuose. 

2.1.2. Skatinti kokybiškų, ilgaamžiškų ir patvarių statybinių medžiagų rinkimąsi. 

2.1.3. Supažindinti gyventojus su naujausiomis pastatų renovavimo technologijomis. 

2.1.4. Pristatyti ekologiškomis statybinėmis medžiagomis renovuotus pastatus. 

 

 

3. Konkurso dalyviai 

3.1. Konkurse gali dalyvauti: 

3.1.1. Renovuotų privačių pastatų savininkai (vienkiemių, kaimų, gyvenviečių, miestų sodybų); 

3.1.2. Objektai esantys Lietuvos teritorijoje; 

3.1.3. Renovuotų pastatų savininkai, kurie sutinka su dalyvavimo sąlygomis. 

 

 

4. Konkurso organizavimo eiga 

4.1. Konkurso dalyvių registracija vyksta nuo 2014-05-12 iki 2014-10-01 internetiniame puslapyje:  

http://www.renovacija.lt/konkursas/. 

4.1.1. Modernizavimo konkurso atranka 

4.1.1.1. Įdomiausia namo modernizavimo istorija renkama iš visų atsiųstų istorijų su 

nuotraukomis; 

4.1.1.2. Renkamos trys prizinės vietos. 

4.1.1.3. Įdomiausią modernizavimo istoriją renka ,,Būsto modernizavimo asociacijos” sudaryta 

komisija. 

4.1.1.4. Konkurso laimėtojai bus skelbiami 2014-10-02 internetiniame portale www.renovacija.lt 

ir FB paskyroje https://www.facebook.com/renovacija.lt. 

 

 

5. Vertinimo kriterijai: 

5.1.1. Pasakojimo originalumas ir autentiškumas; 

5.1.2. Renovacijos proceso iliustracijos/nuotraukos; 

5.1.3. Panaudotų medžiagų kokybiškumas, ilgaamžiškumas, patvarumas; 

5.1.4. Draugiškų gamtai sprendimų įgyvendinimas; 

5.1.5. Naujausių technologijų panaudojimas; 

5.1.6. Netradicinių sprendimų įgyvendinimas; 

5.1.7. Neatitinkančios kriterijų istorijos nevertinamos; 

5.1.8. Komisija, vadovaujantis kriterijais, išrenka įdomiausią renovuoto pastato aprašymą. 
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6. Konkurso prizai 

Konkurso apdovanojimų fondas skiriamas trims, originaliausias renovuotų pastatų istorijas pateikusiems, 

dalyviams. 

6.1. Originaliausio pasakojimo autoriui dovanojamas lauko kubilas (skirtas 4 – 6 žmonėms); 

6.2. Antros vietos laimėtojui dovanojama  lauko kepsninė su kepimo priedais; 

6.3. Trečios vietos laimėtojui atitenka dujinis lauko šildytuvas. 

 

7. Baigiamosios nuostatos 

7.1. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę: 

7.1.1. Vienašališkai keisti konkurso nuostatus ir trukmę. 

7.1.2. Konkurso organizatoriai turi teisę pareikalauti iš autoriaus papildomos informacijos, iškilus 

abejonių dėl fotografavimo laiko, panaudotų specialiųjų priemonių, pasakojimo autentiškumo ir kt. 

7.1.3. Pašalinti konkurse dalyvaujančias anketas, jei kyla įtarimų dėl sukčiavimų. 

 


