FOTOGRAFIJŲ KONKURSO NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS
1. Fotografijų konkurso (toliau – Konkursas) jaunimui „Po savo krašto dangum“ nuostatai
reglamentuoja konkurso tikslus, organizavimo tvarką, sąlygas, reikalavimus bei vertinimo
kriterijus.
2. Konkursas skiriamas jaunimui nuo 14 iki 25 m. amžiaus.
3. Konkursą organizuoja Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka (toliau
–Viešoji

biblioteka),

esanti

adresu:

Vytauto

g.

30,

20107,

Ukmergė

(direktore@ukmergesvb.lt Tel. 8614 55699 ).
4. Projekto metu siekiame įprasminti dešimt Ukmergės rajono miestelių (Deltuvos, Lyduokių,
Pabaisko, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Vidiškių, Veprių, Želvos, Žemaitkiemio). Projektas
įgyvendinamas partnerystėje su Ukmergės rajono savivaldybės Administracija, Kultūros
centru, Kraštotyros muziejumi.

II. KONKURSO TIKSLAI
5. Konkurso tikslai:
5.1. skatinti vietos gyventojų kūrybinį aktyvumą ir pilietiškumą, patriotiškumą;
5.2. puoselėti bendras iniciatyvas;
5.3. kurti jaunimo saviraišką;
5.4. didinti Ukmergės miestelių žinomumą bei etninį savo krašto pažinimą;
5.5. atskleisti įdomesnius ir reikšmingesnius Ukmergės rajone esančius objektus (istorinius
pastatus, dvarus, paminklus ir pan.) ar gamtos vaizdus (piliakalnius, ąžuolus, akmenis ir kt.),
užfiksuojant juos fotografijose.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
6. Konkursas organizuojamas Ukmergės rajono mastu.
7. Konkursui skirtos nuotraukos siunčiamos Konkurso kvietime nurodytu elektroninio pašto
adresu. Konkurso dalyvis el. paštu taip pat išsiunčia užpildytą dalyvio anketą. Atsiuntęs
elektroninį laišką, dalyvis gaus patvirtinimą, kad užregistruotas dalyvauti konkurse.

8. Konkurso prizininkais skelbiami du labai geri ir 14 geriausių darbų dalyviai pagal
meniškumą, originalumą, kokybiškumą, išrinktų vertinimo komisijos (toliau – Komisija) ir
socialinio tinklo „Facebook“ vartotojų.
9. Komisija, atsižvelgdama į Konkurso vertinimo kriterijus, renka 2 labai gerus dalyvių darbus.
10. Socialinio tinklo „Facebook“ lankytojai renka 14 geriausių dalyvių darbų. Laimėtojai
nustatomi pagal didžiausią reakcijų (patinka ir pan.) skaičių.
V. KONKURSO SĄLYGOS
11. Konkurso dalyviu gali būti vienas asmuo, t. y. jaunimas nuo 14 iki 25 m. amžiaus.
12. Konkurso dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip 5 virtualias nuotraukas JPG formatu, kuriose
atsispindėtų Ukmergės krašto gražiausios vietovės ar reikšmingi, istorinę vertę turintys
statiniai.
13. Konkursui pateikiami tik autoriniai dalyvių darbai.
Nuotraukos konkursui teikiamos nuo 2020 m. gruodžio mėn. 1 d. iki 2021 m. gegužės mėn.
10 d. elektroniniu paštu metodininkas@ukmergesvb.lt
14. Konkursui pateikti darbai (nuotraukos) negrąžinami.

V. VERTINIMO KRITERIJAI
15. Komisija, kurią sudarys profesionalus fotografas ir trys kompetentingi nariai, atrinks 2
dalyvius, pateikusius geriausius darbus ir skirs po aukščiausią balą. Socialiniame tinkle
išrinktiems dalyviams ir komisijos nuomonei skiriantis, paliekamas komisijos išrinktas
laimėtojas.
16. Vertinant pateiktus darbus, vadovaujamasi šiais kriterijais:
16.1. meniškumas – mokėjimas meniškai atvaizduoti objektą ar vaizdinį;
16.2. originalumas – mokėjimas originaliai išryškinti objekto vertingumą;
16.3. kokybė – tinkama raiška.
17. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti Viešosios bibliotekos projekte numatytais vertingais
suvenyrais.
18. Konkurso rezultatai bus skelbiami 2021 m. gegužės 28 d. Viešosios bibliotekos svetainėje
www.ukmergesvb.lt,

socialinio

https://www.facebook.com/slaito.biblioteka.

tinklo

„Facebook“

paskyroje

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Dalyvavimas konkurse laikomas dalyvio ir Viešosios bibliotekos susitarimas dėl šių
konkurso nuostatų išdėstytų sąlygų laikymosi.
20. Pateikdamas nuotraukas ir dalyvio anketą, autorius patvirtina, kad yra Konkursui pateiktų
darbų autorius. Už autorių teisių pažeidimus pagal galiojančius LR teisės aktus atsako
darbus atsiuntęs konkurso dalyvis.
21. Viešoji biblioteka turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdama honorarų, atsiųstus
darbus (nuotraukas) naudoti nekomerciniais tikslais – Konkursui viešinti, publikuoti
internetinėje erdvėje, spaudoje.
22. Užpildęs dalyvio anketą dalyvaujantis asmuo sutinka, kad jo asmens duomenys būtų
naudojami statistiniais tikslais.

_______________________

