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III Europos OFS ir Jaupra kongresas  

„Kas mane tiki, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės“ (Jn 7, 38) 

2018 m. rugpjūčio 20–26 d. Kaunas, Lietuva 

 

 

III EUROPOS PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ IR PRANCIŠKONIŠKOJO JAUNIMO  

KONGRESO HIMNO KONKURSO NUOSTATAI 

 

 

1. Bendrieji nuostatai 

1.1. III Europos pasauliečių pranciškonų (toliau – OFS) ir pranciškoniškojo jaunimo (toliau – Jaupra) 

kongreso  himnas toliau nuostatuose vadinamas Himnu. 

1.2. Himno konkurse dalyvaujantys kolektyvai ar pavieniai atlikėjai toliau nuostatuose vadinami 

Dalyviais. 

1.3. III Europos OFS ir Jaupra kongreso organizacinė komanda toliau nuostatose vadinama 

Organizatoriais. 

1.4. Himno konkursas susideda iš šių etapų: pirmasis konkurso etapas – himno konkurso nuostatų 

paskelbimas, antrasis konkurso etapas – įrašų siuntimas, dalyvių registracija, trečiasis konkurso 

etapas – komisijos vertinimas ir atranka, ketvirtasis konkurso etapas – laimėtojo paskelbimas ir 

apdovanojimas, Himno aranžavimas, įrašymas bei paviešinimas. 

 

2. Konkurso tikslas 

2.1. Išrinkti Himną, atitinkantį III Europos OFS ir Jaupra kongreso temą ir tikslinės grupės 

(pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniškojo jaunimo) poreikius. 

2.2. Skatinti giesmių kūrimą bei sudaryti galimybes krikščionišką muziką kuriantiems ir atliekantiems 

muzikantams panaudoti savo talentus. 

2.3. Platinti pranciškoniškąjį dvasingumą per pranciškoniško turinio giesmes. 

 

3. Organizatoriai 

3.1. Organizatoriai įsipareigoja: 

3.1.1. viešai skelbti informaciją apie konkursą bei jo eigą; 

3.1.2. skaidriai ir objektyviai vertinti bei atrinkti gautus įrašus; 

3.1.3. informuoti visus konkurso dalyvius apie laimėtoją ir vertinimo rezultatus; 

3.1.4. padėkoti laimėtojui ir jį apdovanoti prizu – diplomu-padėka bei 300 Eur piniginiu prizu; 

3.1.5. oficialiai pristatant himną, nurodyti teksto, muzikos bei aranžuotės autorystę. 

 

4. Dalyviai 

4.1. Konkurse gali dalyvauti visi norintys muzikantai – atskiri atlikėjai arba grupės. 

4.2. Kolektyvo narių skaičius neribojamas. 

4.3. Dalyviai (atlikėjas ar grupė) turi pateikti organizatoriams tikslias savo koordinates (elektroninio 

pašto bei namų adresus, mobiliojo telefono numerį), kuriomis su juo būtų galima susisiekti bet kuriuo 

metu. 

4.4. Konkurso laimėtojas pasirašo raštišką sutikimą, kuriuo kūrinio autorines teises (platinti, išleisti, 

perdirbti, viešai atlikti, transliuoti, skelbti internete) perduoda organizatoriams. 

 

5. Reikalavimai kūriniams, įrašams 

5.1. Himnas turi būti sukurtas oficialia Kongreso kalba – anglišku tekstu. Esant norui, galima įterpti 

posmelį italų kalba (antra oficialiąja kongreso kalba) ir/arba išversti himno tekstą į savo gimtąją kalbą. 

5.2. Himno tekste turi nuskambėti III Europos OFS ir Jaupra kongreso tema „Kas mane tiki, iš to 

vidaus plūs gyvojo vandens srovės“ (Jn 7, 38) ir invokacija į Šventąją Dvasią.  

5.3. Himno muzika ir žodžiai turi būti originalūs, t.y. sukurti paties konkurso dalyvio, išskyrus 

Šventojo Rašto ir/arba Pranciškoniškųjų šaltinių citatas.  

5.4. Kūrinys savo nuotaika ir charakteriu turi būti artimas himno žanrui. 
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5.5. Himno įrašas turi būti ne ilgesnis nei 4 minutės. 

5.5. Kūriniai organizatoriams turi būti pateikti kokybiškai įrašyti, mp3 formatu. Prie kūrinio įrašo turi 

būti pridėtas tekstas ir akordai, esant galimybei, natos. 

5.6. Kūrinys, neatitinkantis reikalavimų, nedalyvauja konkurse. 

 

6. Vertinimo komisija, dainų vertinimo kriterijai 

6.1. Vertinimo komisiją sudarys organizatoriai. 

6.2. Vertinant kūrinį bus atsižvelgiama į vokalinę partiją, priegiesmio pagavą ir himno teksto atitikimą 

Kongreso temai. Kiti kriterijai: kūrinio muzikinė kalba (harmonija, melodika), muzikos stilių 

derinimas ir pan. 

6.3. Himno vertinimui reikšmės gali turėti kūrinio atlikimo technika, atlikėjų profesionalumas, 

originalumas, vokalas. 

6.4. Vertinimo komisijos sprendimai yra neginčijami. 

 

7. Informacija konkurso dalyviams 

7.1. Kūrinius konkurso dalyviai turi pateikti iki 2018 m. sausio 15 d., 18.00 val. Lietuvos pasauliečių 

pranciškonų ordino Nacionalinei tarybai: siųsdami paštu adresu Vilniaus g. 2a, LT-97129 Kretinga 

arba elektroniniu paštu ofs.lietuvoje@gmail.com. Būtina nurodyti laiško paskirtį: „Lietuvos 

pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinei tarybai – Himno konkursui“. 

7.2. Himno konkurso laimėtojas (asmuo ar grupė) bus paskelbtas 2018 m. vasario 15 d. tarptautinėje 

Pasauliečių pranciškonų ordino interneto svetainėje www.ciofs.org ir lietuviškoje svetainėje 

www.ofs.lt, o laimėjusio Himno autorius – informuotas asmeniškai ir organizatorių apdovanotas 3.1.4. 

punkte nurodytu prizu. 

 

8. Baigiamieji nuostatai 

8.1. Visi kilę ginčai sprendžiami LR įstatymų ir šių nuostatų nustatyta tvarka. 

8.2. Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti konkurso nuostatus. 

 

 


