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NUOTRAUKŲ KONKURSO „KAS PASAULYJE GRAŽIAUSIAIS?“,  

SKIRTO PASAULINEI GYVŪNIJOS DIENAI PAMINĖTI, 

 NUOSTATAI 
  

I. BENDROJI DALIS 

1. Fotografijų konkurso „Kas pasaulyje gražiausias?“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – 

Nuostatai) reglamentuoja Konkurso tikslus, Konkurso organizavimo tvarką, dalyvavimo Konkurse 

sąlygas, pateiktų Konkursui fotografijų vertinimą. 

2. Konkurso organizatorius – Ernesto Galvanausko profesinio centro (toliau - Centro) gimnazijos 

skyrius. 

3. Konkurso tikslas – skatinti susimąstyti apie gyvūnų teises, jų apsaugą, priežiūrą, atsakomybę 

įsigyjant ar priglaudžiant gyvūną, meniškai pristatyti savo augintinius. Sutelkti Centro bendruomenę 

kūrybiniam darbui, paskatinti improvizuoti Konkurso tema, skatinti dalyvių kūrybiškumą ir aktyvumą.  

4. Konkurso pradžia – 2019 m. rugsėjo 20 d., pabaiga – 2019 m. spalio 4 d. 

5. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti originaliais prizais.  

6. Informacija apie Konkursą ir Konkurso Nuostatus skelbiama interneto svetainėje 

http://www.gpmc.lt/naujienos/  bei socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. 

 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

7. Konkurse gali dalyvauti visi Centro darbuotojai, vadovai ir mokiniai be išankstinės registracijos 

ir be apribojimų.  

8. Konkursui pateiktos nuotraukos turi atitikti konkurso temą „Kas pasaulyje gražiausias?“, t. y. 

nuotraukose turi būti užfiksuotas bet koks namuose auginamas gyvūnas (-ai), gali būti kartu su 

šeimininku, nuotraukoje neturi būti pašalinių asmenų, nuotraukos aplinka etiška.  

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

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

10. Konkursui galima pateikti tik savo augintinių fotografijas.  

11. 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. 

http://www.gpmc.lt/naujienos/
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12. Fotografijas siųsti elektroniniu paštu vaidda@gmail.com  ne vėliau kaip iki 2019 m. spalio 1 d.  

13. Kartu su Fotografijomis nurodomas: 1) fotografijos autoriaus vardas ir pavardė, grupės 

(mokiniams), gyvūno vardas, skyriaus (darbuotojams) kontaktiniai duomenys ( el. paštas), gyvūno 

vardas; 2) kita informacija (fotografijos laikas, vieta, kas joje vaizduojama, kita informacija autoriaus 

nuožiūra). 

14. Autoriai konkursui pateikia ne mažiau kaip 1 ir ne daugiau kaip 3 fotografijas. 

15. 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. 

16. Visos konkursui pateiktos fotografijos konkurso vykdymo metu gali būti dedamos į Centro  

interneto svetainę: www.gpmc.lt  

IV. DARBŲ VERTINIMAS, NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

17. Konkursui pateiktas fotografijas vertins Centro sudaryta komisija (toliau – Komisija). 

18. Fotografijos, pateiktos vėliau, nei numatyta šių Nuostatų 9 punkte, vertinamos nebus. 

19. Komisijai vertinti fotografijos pateikiamos nenurodant jų autorių. 

20. Pagrindiniai fotografijų vertinimo kriterijai: 

• konkurso temos atitikimas;  

• nestandartinis požiūris; 

• išradingumas, meniškumas, originalumas ir šmaikštumas;  

• techninė nuotraukų kokybė. 

21. Fotografijų skaitmeninės bylos (failai), neatitinkančios 9, 10, 11 punktuose nurodytų 

reikalavimų, vertinamos nebus. 

22. Konkurso laimėtojai ir prizininkai apdovanojami Centro padėkos raštais ir prizais. 

23. Komisija pasilieka teisę skirti papildomus apdovanojimus už tam tikrus kriterijus.  

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

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

autorystę) naudoti nekomerciniais tikslais – konkurso viešinimui ir mokinių fotografijos populiarinimui, 

publikavimui internetinėje erdvėje. 

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

24. Konkursą koordinuoja Centro gimnazijos skyriaus informacinių technologijų mokytoja Vaida 

Skliuderienė (el.paštas vaidda@gmail.com, tel.nr. 8-633-43464).  
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