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KONKURSO „UŽ OLIMPINIŲ IDĖJŲ SKLAIDĄ LIETUVOJE“
LIETUVOS OLIMPINĖS AKADEMIJOS AKADEMIKO
PROF. POVILO KAROBLIO VARDO PRIZUI LAIMĖTI
NUOSTATAI
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Konkurso „Už olimpinių idėjų sklaidą Lietuvoje“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau
– Nuostatai) nustato Konkurso tikslus, dalyvius, Konkurso organizavimo taisykles,
laimėtojų nustatymo ir apdovanojimo tvarką.
2. Konkurso organizatoriai – Lietuvos olimpinė akademija (toliau – LOA).

II. KONKURSO TIKSLAI
3. Įamžinti LOA Akademiko, profesoriaus Povilo Karoblio atminimą.
4. Plėtoti Olimpinio švietimo srities mokslinius tyrimus ir jų rezultatų sklaidą.

III. KONKURSO DALYVIAI
5. Konkurse gali dalyvauti mokslinių darbų (bakalauro, magistro baigiamieji darbai,
disertacijos,

moksliniai

straipsniai,

knygos,

pranešimai

nacionaliniuose

bei

tarptautiniuose mokslo renginiuose) autoriai.

IV. KONKURSO VYKDYMAS
6. Konkurso dalyvis/-iai pateikia laisvo stiliaus motyvacinį raštą su nuorodomis į
darbą/darbus, už kurį/kuriuos siūloma asmenį išrinkti metų prof. P. Karoblio prizo
laimėtoju. Dalyvį Konkursui gali siūlyti ir LOA narys, pateikdamas laisvo stiliaus
motyvacinį/rekomendacinį raštą su nuorodomis į darbą/darbus, už kurį/kuriuos siūloma
asmenį išrinkti metų prof. P. Karoblio prizo laimėtoju. LOA narys, teikiantis Konkursui
motyvacinį/rekomendacinį raštą, raštu patvirtina, kad jo siūlomas Konkurso dalyvis
informuotas apie teikimą Konkursui bei sutinka jame dalyvauti.

7. Darbai, kurie teikiami įvertinimui, buvo vykdomi/publikuojami kalendorinių metų
(sausio 1 d. – gruodžio 31 d.) laikotarpyje.
8. Motyvacinis raštas iki naujų kalendorinių metų sausio 10 d. 12 val. siunčiami Lietuvos
olimpinei akademijai el. pašto adresu info@loa.lt .
9. LOA Taryba sudaro vertinimo komisiją.
10. Gauti motyvaciniai raštai pateikiami el. paštu vertinimo komisijai iki sausio 10 d. 15 val.
Jei sausio 10 d. bus savaitgalio diena, motyvacinių raštų išsiuntimo vertinimo komisijai
termino diena laikoma artimiausia po savaitgalio einanti darbo diena.
V. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAS
11. Vertinimo komisijos nariai savo vertinimą, nepriklausomai vienas nuo kito, pateikia per
10 darbo dienų el. pašto adresu info@loa.lt .
12. Artimiausio LOA Tarybos posėdžio metu Taryba patvirtina Konkurso rezultatus.
13. Konkurso nugalėtojas informuojamas apie apdovanojimo įteikimo laiką, vietą el. paštu.
14. Konkurso nugalėtojas iškilmingai apdovanojamas prof. Povilo Karoblio vardo prizu
artimiausiame LOA suvažiavime.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Pateikdamas motyvacinį raštą dalyvis patvirtina savo sutikimą naudoti jo asmens
duomenis Konkurso administravimo ir viešinimo tikslais.
16. Pateikdamas

motyvacinį

rekomenduojamo

asmens

raštą

rekomenduojantis

sutikimą

naudoti

jo

asmuo

patvirtina,

kad

turi

asmens

duomenis

Konkurso

administravimo ir viešinimo tikslais.
17. Gauti asmens duomenys tvarkomi tik ta apimtimi, kuri reikalinga minėtiems asmens
duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, bei saugomi ne ilgiau negu to reikia tiems tikslams,
vadovaujantis Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos olimpinėje akademijoje tvarkos
aprašu (https://www.loa.lt/akademija/asmens-duomenu-tvarkymo-loa-tvarka/365).
18. Konkursą koordinuoja Lietuvos olimpinės akademijos direktorė Enriketa Prunskienė, tel.
8 698 75221, el. paštas info@loa.lt .
_____________________________________

