
FOTOGRAFIJOS KONKURSO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šie fotografijos konkurso nuostatai nustato tikslus, reglamentuoja reikalavimus konkurso
dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
1.2. Fotografijos darbų konkursą organizuoja Jiezno parapija.
1.3. Konkurso pagrindinis rėmėjas - Lietuvos fotomenininkų sąjunga.

II. TIKSLAI
2.1. Jamžinti Jiezno bažnyčios 350 steigimo sukaktį.
2.2. Populiarinti fotografiją kaip saviraiškos priemonę.
2.3. Ugdyti bendruomenės kūrybinius gebėjimus.

III. DALYVIAI
3.1 Konkurso dalyvių amžius — nuo14 iki 109 metų.

IV. ORGANIZAVIMAS
4.1. Fotografijos registruojamos el. paštu jieznoparapija(ūgmailcom — nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo
1d.
4.2. Siūlomos temos:
Jiezno bažnyčios eksterjero fotografija įvairiais rakursais, įvairiais metų laikais, įvairiu paros laiku.
4.3. Konkursui nuotraukos teikiamos JPG (IPEG) formatu, raiška ne mažesnė kaip 300 dpi,
kraštinių ilgis — ne mažesnis kaip 3000x2000 pikselių.
44. Vienas autorius konkursui gali siųsti ne daugiaukaip 5 nuotraukų. Fotoreportažas ar
fotopasakojimas (iki 5 vienu metu darytų nuotraukų) skaičiuojamas kaip vienas darbas.
Fotoreportažas ar fotopasakojimas turi būti atskiroje byloje.
4.5.Visų nuotraukų failai turi būti pavadinti taip: autoriaus vardas, pavardė, nuotraukos
pavadinimas. Serijose, reportažuose, fotopasakojimuose turi būti nurodyta nuotraukų seka.
4.6. Vienos siunčiamų nuotraukų suarchyvuotosbylos dydis neturi viršyti 50 MB.

V. DARBŲ VERTINIMAS, NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
5.1. Konkurso nugalėtojai apdovanojami Jiezno klebono diplomais ir organizatorių bei rėmėjų
rizais.Š2 Konkurso rezuiai, nugalėtojų apdovanojimo vieta ir laikas bus skelbiami tinklalapyje ir fb
paskyroje.
5.3. Nuotraukos, neatitinkančios techninių reikalavimų (netinkama raiška, skaitmeniniai autorių
logotipai, data ant atvaizdo), atsiųstos vėliau nurodyto termino ar neatitinkančių kitų konkurso
sąlygų, nebus vertinamos.
5.4. Gražiausios nuotraukos, atrinktosir dalyvaujančios konkurse, bus spausdinamos,
publikuojamosir eksponuojamos fotoparodoje „Jiezno bažnyčiai - 350 metų!“

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6.1. Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honoraro atsiųstas
fotografijas (nurodant jų autorystę) naudoti leidyboje (plakatai, atvirukai, bukletai, katalogai,



periodinė spauda ir kt.), eksponavimui parodose, publikavimui internetinėje erdvėje.
6.2. Nuotraukos, kurių turinys neatitinka konkurso skelbiamos temos, keliančios pagrįstų abejonių
dėl autorystėsar kitaip pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus, nebus vertinamos.
6.3. Konkurso dalyvis, pateikdamas nuotraukas konkursui, patvirtina, kad jis yra šių nuotraukų
autorius ir yra gavęs jose užfiksuotų trečiųjų asmenų sutikimą naudoti nuotrauką su jų atvaizdu
konkurse ir viešai eksponuoti (jei nuotraukoje matosi tokių asmenų).
6.4. Atsiųsdamas nuotraukas ir dalyvio anketą, konkurso dalyvis patvirtina, kad yra konkursui
pateiktų nuotraukų autorius. Už autorių teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės aktus atsako
atsiuntęs nuotraukas konkurso dalyvis.
6.5. Nuotraukų pateikimas konkursui laikomas dalyvio sutikimu su konkurso sąlygomis.
6.6. Konkursą koordinuoja Vytautas Kandrotas.


