
„ROBOTAI – LAISVĖS GYNĖJAI“ 

VIRTUALIŲ ROBOTŲ PIEŠINIŲ KONKURSO TAISYKLĖS 

Konkursas yra skirtas Lietuvos valstybės aktūrimo dienai paminėti 2021 metų vasario 16 – ą dieną 

1. Bendrosios sąlygos. 

1.1. Konkurso organizatorius - Asociacija „Robotiada“, įmonės kodas 305448074, adresas: 

Mokslininkų g. 2A, Vilnius ir UAB „Baltic Orbis“, įmonės kodas 300023614, adresas: J. Jasinskio g. 

16F, LT-03163 Vilnius. 

1.2. Konkursas prasideda 2021 m. sausio 28 d. ir baigiasi 2021 m. vasario 15 d. imtinai. 

1.3. Konkurse gali dalyvauti vaikai iki 18 m. Vaikų, kurių amžius iki 14 m., duomenis pateikia ir 

konkurse padeda dalyvauti tėvai/rūpintojai, duodami sutikimą dėl vaikų asmens duomenų tvarkymo 

dalyvavimo Konkurse ir nugalėtojų informavimo tikslu. 

1.4. Vaikas, norėdamas dalyvauti konkurse, (vaikų iki 14 m. amžiaus atveju vienas iš tėvų/rūpintojų), 

2021 m. sausio 28 d. – vasario 4 d.  14 val. imtinai privalo užsiregistruoti nemokamos licencijos 

gavimui šioje registracijos anketoje. Iki 2021 m. vasario 15 d. imtinai siunčiami sukurti piešiniai ir 

kodų failai elektroninio pašto adresu konkursas@robotiada.org, laiško tema „Piešinių konkursas“. 

1.5. Mokiniai, neužsiregistravę nurodytoje formoje, konkurse nedalyvauja. 

1.6. Konkurso dalyvių sukurtus piešinius Organizatoriai talpins internetiniu adresu - 

https://www.facebook.com/BalticOrbis (toliau - Facebook puslapyje) ir https://www.robotiada.org 

(toliau – Robotiada svetainėje)  su dalyvio vardu, pirmąją pavardės raide ir švietimo įstaigos 

pavadinimu.  

1.7. Konkurso dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatoriai. Organizatoriai įsipareigoja 

duomenų neatskleisti trečiosioms šalims ir viešai skelbti duomenis reikalingus dalyvių viešo 

paskelbimo tikslu. 

1.8.  Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindai. 

1.8.1. Konkurso metu dalyvių sutikimu surinkti asmens duomenys bus naudojami šiais tikslais: 

• dalyvavimo Konkurse ir informavimo apie laimėjimą tikslu (vardas, pavardė, el. pašto 

adresas, tel. numeris); 

• dalyvių viešo paskelbimo tikslu (atsiųsta piešinio nuotrauka, vardas, pavardės pirmoji raidė, 

švietimo įstaigos pavadinimas, piešinio pavadinimas); 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfq6NoazC5-Ptzfk70pH_mQp8dN6SrH2cUpalj33Xp486P-Dg/viewform
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• tiesioginės rinkodaros tikslais (atvaizdas iš apdovanojimo ceremonijos). 

1.8.2. Konkurso dalyvių asmens duomenys tvarkomi remiantis šiuo teisėto tvarkymo pagrindu: 

• sutikimas (jo pagrindu asmens duomenys tvarkomi dalyvavimo konkurse, viešo nugalėtojų 

skelbimo tikslu, atvaizdo naudojimo rinkodarai tikslu). Sutikimas duodamas užpildžius 

registracijos formą ir pažymėjus, kad dalyvis sutinka su Konkurso taisyklėmis ir sąlygomis.  

1.9. Konkurso dalyvio pateiktus asmens duomenis Organizatoriai saugos Konkurso laikotarpiu ir 1 

metus pasibaigus Konkursui. Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys bus sunaikinami taip, 

kad jų negalima būtų atgaminti. Duomenys, dėl kurių duotas sutikimas dėl jų panaudojimo tiesioginei 

rinkodarai, t.y. asmens atvaizdas, bus saugomas 1 metus. 

1.10. Informuojame, kad duomenų subjektai, kurių duomenis Organizatoriai tvarko, turi šias teises: 

teisę žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą, teisę prašyti, kad duomenų 

valdytojas leistų susipažinti su Konkurso dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, 

arba apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi ar bet kada atšaukti 

savo sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, pranešdamas apie tai el. pašto adresu 

info@balticorbis.lt , taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Duomenų valdytojas gali nesudaryti 

Konkurso dalyviams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, 

reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimų ir 

nustatymų, taip pat Konkurso dalyvio ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą. 

1.11. Informuojame, kad bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų 

tvarkymo. Atšaukus sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo dalyvavimo Konkurse tikslu, deja, bet 

negalėsite toliau dalyvauti Konkurse. Duomenų pateikimas nėra privalomas, tačiau nepateikus 

asmens duomenų dalyvavimas Konkurse nėra įmanomas. 

2. Konkurso vykdymo procedūra ir sąlygos. 

2.1. Norėdami dalyvauti konkurse, vaikai turi užsiregistruoti ir atsiųsti sukurtus piešinius ir kodų 

failus 1.4. punkte nurodytais būdais. 

2.2. Piešiniui kurti naudojama tik „CoderZ“ platforma, kurioje sukūrus projektą, kodo pagalba 

kuriamas piešinys. Kaip sukurti piešinį instrukcijos ir nuorodos pateikiamos priede Nr. 1.  

2.3.   Konkurso dalyviai gali atsiųsti po vieną piešinio nuotrauką su pavadinimu ir vieną kodo failą 

iki 2021 m. vasario 15 d. Jei piešinys ir kodo failas nesutampa – dalyvis nebedalyvauja konkurse. 



2.4. Konkurso dalyviai (vaikų iki 14 m. atveju tėvai/rūpintojai apie dalyvį) turi tiksliai pateikti 

duomenis apie save: 

a.    Vardas, Pavardė, amžius 

b.    Švietimo įstaigos pavadinimas 

c.    Telefono numeris (asmeninis/tėvų) 

d.    El. pašto adresas 

Duomenys renkami norint informuoti konkurso dalyvius laimėjimo atveju. 

3. Konkurso nugalėtojų rinkimo tvarka ir apdovanojimai. 

3.1. Visi dalyviai, laikydamiesi aukščiau išvardintų konkurso taisyklių, dalyvauja nugalėtojų 

rinkimuose, kurie vyks 2021 m. vasario 15 - 22 d. UAB „Baltic Orbis“ Facebook puslapyje. Šiuo 

laikotarpiu balsuojama už labiausiai patinkantį piešinį. 

3.2. 1 (vienas) konkurso nugalėtojas, surinkęs daugiausiai „Patinka“ po savo nuotrauka Facebook 

puslapyje ir surinkęs daugiausiai komisijos balų, bus apdovanotas UAB „Baltic Orbis“ įsteigtu prizu 

– LEGO Education SPIKE Prime. 

3.3. Papildomų kategorijų nugalėtojai taip pat bus apdovanoti Organizatorių ir rėmėjų įsteigtais 

prizais. 

Papildomos kategorijos: 

3.3.1. Už kūrybiškumą;  

3.3.2. Už tautinių motyvų panaudojimą;  

3.3.3. Už kodo efektyvumą; 

3.4. Papildomų kategorijų nugalėtojus išrinks nepriklausoma komisija. 

4. Konkurso nugalėtojų paskelbimo tvarka ir prizų įteikimas. 

4.1. Konkurso nugalėtojai bus skelbiami viešai UAB „Baltic Orbis“ Facebook puslapyje ir Robotiada 

svetainėje.  

4.2. Konkurso nugalėtojai bus asmeniškai informuoti registracijos anketoje nurodytu elektroniniu 

paštu ir/arba telefonu iki 2021 m. vasario 26 d. imtinai. 



4.3. Nugalėtojams bus įteiktos dovanos apdovanojimų ceremonijos metu, apie kurią UAB „Baltic 

Orbis“ paskelbs 2021 m. vasario 23 d. savo Facebook puslapyje ir Robotiada svetainėje. 

5. Intelektinė nuosavybė  

5.1. Konkurso dalyviai, pateikdami Organizatoriui piešinius, privalo nepažeisti kitų autorių teisių. Už 

neteisėtą kitų autorių kūrinių panaudojimą konkurso dalyviai asmeniškai atsako įstatymų nustatyta 

tvarka. 

5.2. Organizatorius neprisiima atsakomybės už autorių teisių pažeidimus, o visi su pažeidimais susiję 

klausimai ir sprendimai bus laikomi pateikto piešinio autoriaus atsakomybe. 

5.3. Piešiniai, šmeižiantys ir pažeidžiantys trečiųjų asmenų autorių teises, taip pat visuomenės tvarką, 

kitus įstatymus ir taisykles, nebus vertinami. Jei šie faktai išaiškėja po laimėtojo paskelbimo, 

laimėtojas bus paprašytas grąžinti prizą, o išrinktas laimėtojas bus pakeistas kitu. 

5.4. Visi Konkurso dalyviai, pateikę piešinius Organizatoriui, suteikia neišimtinę teisę (licenciją) 

neatlygintinai naudoti piešinius, viešai skelbiant, įskaitant jų padarymą viešai prieinamais 

kompiuterių tinklais (internete) neterminuotai visame pasaulyje. 

6. Kitos sąlygos. 

6.1. Konkurso organizatorius nėra atsakingas už bet kokias asmenines išlaidas, susijusias su 

dalyvavimu konkurse. 

6.2. Dovanos vertė nėra išmokama grynaisiais pinigais ir nekeičiama į kitas prekes. 

6.3. Asociacijos „Robotiada“ ir UAB „Baltic Orbis“ darbuotojų vaikai negali dalyvauti šiame 

konkurse. 

6–.4. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso taisykles, apie tai informuodamas UAB 

„Baltic Orbis“ Facebook puslapyje ir Robotiada svetainėje.  

  



 

Priedas Nr. 1 

Tinkamai užsiregistravę dalyviai į savo el. paštus gaus prisijungimo nuorodas ir nemokamas 

licencijas (galioja 14 dienų). Licencijos bus suteiktos 2021m. vasario 4 dieną. Užsiregistravus 

sistemoje, dalyvis turės prieigą prie 4 kursų planų, kuriuose galės mokytis valdyti ir programuoti 

robotus. Susipažinę su aplinka ir programavimu, dalyviai piešinį konkursui kurs projektų aplinkoje 

(žr. nuotrauką žemiau). 

 

Dalyviai yra laisvi savo nuožiūra pasirinkti piešimo aplinką ir robotą, taip pat nėra apriboti kodo ilgiu. 

Rekomenduojame piešinį atlikti su EV3 robotu atviroje erdvėje (projekto aplinka – Open Space). 

Siųsdami nuotrauką pasistenkite užtikrinti, kad visas piešinys būtų matomas ir kuo geresnės kokybės. 

Rekomenduojame fotografuoti su ekrano vaizdo fiksavimo priemonėmis (pvz. Lightshot). 

Nerekomenduojame kitomis išorinėmis priemonėmis fotografuoti ekrano. 

 



Sukūrus piešinį kodą galite parsisiųsti šio mygtuko paspaudimų (žr. nuotrauką žemiau). Sukurtą failą 

prisekite prie siunčiamo piešinio nuotraukos. 

 

 


