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                                                              I. BENDROJI DALIS 
 

 1. Fotografijų konkurso „Žemės žaizdos“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) 

reglamentuoja Konkurso tikslus, Konkurso organizavimo tvarką, dalyvavimo Konkurse sąlygas, 

pateiktų Konkursui fotografijų vertinimą. 

 2. Konkurso organizatoriai – Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Radviliškio 

Lizdeikos gimnazija, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro 

Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius. 
 3. Konkurso tikslas – skatinti Radviliškio miesto bendruomenę (vaikus, paauglius, suaugusiuosius ir 

senjorus) atkreipti dėmesį į globalias problemas, mažinant aplinkos taršą bei stiprinant bendruomenę.  

4. Konkurso pradžia – 2020 m. kovo 2 d., pabaiga – 2020 m. kovo 27 d.  

5. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti.  

6.Informacija apie Konkursą ir Konkurso Nuostatus skelbiama interneto svetainėje 

www.radviliskiobiblioteka.lt ir socialinio tinklo Facebook paskyroje. 

 

 

                                        II. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA  

 

7. Konkurse gali dalyvauti visi Radviliškio miesto ir rajono gyventojai be išankstinės registracijos ir 

be apribojimų.  

8. Konkursui pateiktos nuotraukos turi atitikti konkurso temą „Žemės žaizdos“, t. y. nuotraukose 

turi būti užfiksuotas ne tik gamtos grožis, bet ir žmogaus daroma žala jai, nuotraukose neturi būti 

pašalinių asmenų, nuotraukos aplinka privalo būti etiška. 

 

 

                                          III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS  

 

9. Konkursui pateikiamos tik skaitmeninių fotografijų bylos (failai).  

10. Konkursui siunčiamos fotografijų skaitmeninės bylos (failai) privalo atitikti šiuos reikalavimus:  

                • JPG formatas.  

                • Failo pavadinimas turi būti toks: nuotraukos autoriaus pavardė, vardas.  

                • Fotografijos gali būti spalvotos arba nespalvotos. Fotografijos turi būti sukurtos 

nenaudojant kompiuterinių filtrų, montažų ir kitų panašių priemonių.  



                • Skaitmeninės bylos (failai), neatitinkančios šių reikalavimų, vertinamos nebus. 

11. Fotografijas siųsti elektroniniu paštu vaida@radviliskiobiblioteka.lt ne vėliau kaip iki 2020 m. 

kovo 27 d.  

12. Kartu su fotografijomis nurodoma: 1) fotografijos autoriaus vardas ir pavardė, kontaktiniai 

duomenys (el. paštas, tel. numeris). 

13. Autoriai Konkursui pateikia ne mažiau kaip 1 ir ne daugiau kaip 5 fotografijas.  

14. Fotografijos autorius pagal galiojančius teisės aktus atsako už autorinių teisių pažeidimus. 

Pateikdamas fotografiją Konkursui, jis patvirtina, kad yra šios fotografijos autorius, kad turi joje 

esančių asmenų sutikimą šią fotografiją naudoti Konkurse.  

15. Visos Konkursui pateiktos fotografijos Konkurso metu gali būti dedamos į interneto svetainę 

www.radviliskiobiblioteka.lt ir socialinio tinklo Facebook paskyrą. 

 

 

               IV. DARBŲ VERTINIMAS, NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS   

 

16. Konkursui pateiktas fotografijas vertins Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, 

Radviliškio Lizdeikos gimnazijos, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto 

paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus sudaryta komisija (toliau – 

Komisija).  

17. Fotografijos, pateiktos vėliau, nei numatyta šių Nuostatų 11 punkte, vertinamos nebus.  

18. Komisijai vertinti fotografijos pateikiamos nenurodant jų autorių.  

19. Pagrindiniai fotografijų vertinimo kriterijai:  

                  • Konkurso temos atitikimas;  

                  • nestandartinis požiūris;  

                  • išradingumas, meniškumas, originalumas;  

                  • techninė nuotraukų kokybė.  

20. Fotografijų skaitmeninės bylos (failai), neatitinkančios 9,10 punktuose nurodytų reikalavimų, 

vertinamos nebus.  

21. Konkurso laimėtojai ir prizininkai apdovanojami organizatorių padėkos raštais ir prizais.  

 

 

                                               V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

22. Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo atsiųstas fotografijas (nurodant jų 

autorystę) naudoti nekomerciniais tikslais – Konkurso viešinimui, publikavimui internetinėje 

erdvėje.  

23. Dalyvavimas šiame Konkurse reiškia autorių sutikimą su nuostatų sąlygomis.  

24. Konkursą koordinuoja Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginių 

organizatorė Vaida Balčiūnaitė (el.paštas vaida@radviliskiobiblioteka.lt), tel. nr. (861398710). 


