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2018-05-10 įsakymu Nr. V-14
FOTOGRAFIJŲ KONKURSO „ČIA MANO NAMAI“ NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Fotografijų konkurso „Čia mano namai“ nuostatai (toliau vadinama – Nuostatai) nustato konkurso tikslą,
vykdymo laiką, konkurso organizavimo tvarką ir vertinimo kriterijus.
II. KONKURSO TIKSLAS
2. Fotografijų konkursas „Čia mano namai“ (toliau – Konkursas) skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100mečiui paminėti. Tai – kraštotyrinio pobūdžio fotografijų konkursas, kurio pagrindinis tikslas – skatinti
pažinti ir puoselėti savo kraštą, nuotraukose įamžinant tai, kas atspindi mūsų praeitį, dabartį ir tai, kas išliks
ateities kartoms. Nuotraukose turi būti fiksuojami krašto vaizdai, vietovės, gamta, istorijos, etnografijos
paminklai ir objektai.
III. KONKURSO ORGANIZAVIMO SĄLYGOS
3. Konkurso organizatorius – Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka (toliau vadinama –
Organizatorius).
4. Konkursas vyksta Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos kaimo padaliniuose.
5. Konkursui nuotraukas teikti gali visi asmenys be išankstinės registracijos ir be apribojimų.
6. Konkursui nuotraukos teikiamos nuo 2018 m. gegužės 15 d. iki rugsėjo 15 d.
7. Konkursui pateikiamos tik skaitmeninės nuotraukos (failai).
8. Konkursui siunčiamos skaitmeninės nuotraukos (failai) privalo atitikti šiuos reikalavimus:
• Nuotraukos turi atitikti konkurso temą „Čia mano namai“.
• JPG formatas. Dydis pikseliais ne mažesnis kaip 3000 x 2000.
• Failo pavadinimas turi būti suformuotas taip: nuotraukos pavadinimas , trumpas aprašymas (nuotraukos
vieta, laikas, aprašymas - kas pavaizduota, ir t. t.) autoriaus vardas ir pavardė.
• Nuotraukos gali būti spalvotos arba nespalvotos.
9. Nuotraukas reikia siųsti elektroniniu paštu į Viešosios bibliotekos kaimo padalinius ne vėliau kaip iki 2018
m. rugsėjo 15 d.
10. Konkursui pateiktos nuotraukos talpinamos Viešosios bibliotekos kaimų padalinių facebook paskyrose.
11. Autorius Konkursui gali pateikti ne daugiau kaip 5 nuotraukas.

12. Kartu su nuotraukomis turi būti atsiųsti jų pavadinimai, autoriaus vardas ir pavardė, kontaktiniai
duomenys (telefono numeris ir / arba el. pašto adresas).
13. Autorius, pateikdamas nuotraukas Konkursui, patvirtina, kad nuotraukų turinys neskatina religinės,
tautinės nesantaikos ar kitaip nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų.
14. Pateikdamas nuotraukas Konkursui, autorius automatiškai tampa Konkurso dalyviu bei sutinka su šio
Konkurso Nuostatais ir sąlygomis.
IV. KONKURSUI PATEIKTŲ NUOTRAUKŲ VERTINIMAS
15. Kiekvienoje bibliotekoje išrenkama 1 nuotrauka – nugalėtoja. Ja tampa nuotrauka surinkusi daugiausia
facebook balsų („patinka“ paspaudimų).
16. Nuotraukų nugalėtojų paroda eksponuojama Viešosios bibliotekos Multicentro ekspozicijų erdvėje 2018
m. spalio 10-30 d. Parengiama kilnojamoji paroda. Kilnojamoji paroda eksponuojama Viešosios bibliotekos
kaimo padaliniuose (pagal sudarytą grafiką).
V. BAIGIAMOJI DALIS
Visa informacija apie konkursą skelbiama Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir jos
padaliniuose, bibliotekos internetinėje svetainėje, kaimo padalinių facebook paskyrose.
Organizatoriai pasilieka teisę be atskiro autoriaus sutikimo naudoti atsiųstas fotografijas ne komerciniais
tikslais – virtualiai medžiagai kurti, parodoms organizuoti.

