PATVIRTINTA
Palangos moksleivių klubo
direktoriaus
2021 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-4
VIRTUALIOS FOTOGRAFIJŲ PARODOS-KONKURSO
„LIETUVOJE KARALIAUJA ŽIEMA “
NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Palangos moksleivių klubas Vasario 16-osios dienos proga, kviečia visus neabejingus
fotografijai, dalyvauti virtualioje fotografijų parodoje - konkurse „Lietuvoje karaliauja žiema“
(toliau – Konkurse).
2. Informacija apie Konkursą ir parodos nuostatus (toliau – Nuostatai) skelbiama interneto
svetainėje www.moksleiviuklubas.lt ir Facebook paskyroje „Palangos moksleivių klubas”
(@palangosMK ).
3. Konkurso nuostatai reglamentuoja renginio tikslą, rengėjus, dalyvius, organizavimo tvarką,
vertinimą ir apdovanojimą.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Tikslas – skatinti pastebėti išskirtinį Lietuvos gamtos grožį žiemą.
5. Uždaviniai:
5.1. Užfiksuoti žiemos sukurtą grožį gamtoje;
5.2. Plėtoti kūrybiškumą ir saviraišką, fotografijos meno priemonėmis išreiškiant savo idėjas ir
sumanymus;
5.3. Skatinti daugiau laiko praleisti gamtoje, ugdyti kūrybinį bendravimą su šeima;
5.4. Organizuoti virtualią parodą interneto svetainėje www.moksleiviuklubas.lt ir Facebook
paskyroje „Palangos moksleivių klubas” (@palangosMK).pasidžiaugti mūsų gyvenamoje
aplinkoje
III. LAIKAS IR VIETA
6. Konkurso dalyvių darbai bus eksponuojami virtualioje parodoje Moksleivių klubo internetinėje
moksleiviuklubas.lt ir Facebook paskyroje ,,Palangos Moksleivių klubas” (@palangosMK).
7. Dalyvių darbų laukiame el. pašto adresu: konkursuipmk@gmail.com.
8. Darbus pateikti iki 2021 m. vasario 15 d. 6:00.
9. 2021 m. vasario 15 dieną Moksleivių klubo internetinėje moksleiviuklubas.lt ir Facebook
paskyroje ,,Palangos Moksleivių klubas” (@palangosMK) skelbiama paroda.
IV. DALYVIAI
10. Konkurse gali dalyvauti įvairaus amžiaus dalyviai. Autorius, pateikdamas nuotrauką, patvirtina
šios nuotraukos autorystę. Už autorinių teisių pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys.
11. Esant gausesniam dalyvių skaičiui, konkurso dalyviai bus skirstomi pagal amžiaus grupes.
12. Pateikdamas fotografijas Konkursui autorius tampa Konkurso dalyviu ir sutinka, kad jo
asmeniniai duomenys būtų naudojami šių nuostatų būtiniesiems reikalavimams vykdyti.

V. NUOTRAUKŲ PATEIKIMAS
13. Dalyviai gali pateikti ne daugiau kaip 3 nuotraukas (nuotraukų junginiai (koliažai) nepriimami).
14. Fotografijos turi būti kokybiškos, pateikiamos JPG, JPEG skaitmeniniu formatu, aukštos
kokybės (siunčiamos el. paštu, nenaudokite programėlių, galinčių pakenkti nuotraukos
kokybei).
15. Darbai turi atitikti Konkurso tematiką.
16. Darbai pateikiami nurodant vardą, pavardę, amžių (jeigu konkurso dalyvis iki 18 m. amžiaus).
17. Pateikdami darbus sutinkate, kad fotografijų autoriaus duomenys (vardas, pavardė, amžius) bus
nurodyti prie fotografijos.
18. Organizatoriai pasilieka teisę atsiųstas nuotraukas naudoti neatlygintinai, viešai publikuoti
darbus.
VI. DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS
19. Darbus vertins komisija, sudaryta iš Palangos moksleivių klubo užsiėmimų vadovų.
20. Vertinimo kriterijai:
20.1.
idėjos originalumas, meniškumas bei išraiškingumas;
20.2.
kompozicijos elementų suderinamumas;
20.3.
temos atitikimas;
20.4.
techninė nuotraukų kokybė.
21. Viena fotografija bus vertinama Facebook paskyros lankytojų, atsižvelgiant į patiktukų (Like)
skaičių.
22. Geriausiai įvertintų darbų autoriai bus prizais, kuriuos bus galima atsiimti Palangos moksleivių
klube.
23. Gali būti organizuota vieša fotografijų paroda iš atsiųstų darbų.
VII. ORGANIZATORIAI
24. Virtualią fotografijų parodą „Lietuvoje karaliauja žiema“ organizuoja Palangos moksleivių
klubas. Renginio koordinatorė – skaitmeninės fotografijos studijos vadovė Jurgita
Brazauskienė. Papildoma informacija telefonu (8-460) 48416 arba el. paštu
konkursuipmk@gmail.com.
_________________

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti Konkurso nuostatus.

