
 
 

MOBILIOGRAFIJOS KONKURSO „AŠ – UŽ KADRO“  

NUOSTATOS 

 

Prienų kraštą fotografuokite mobiliaisiais telefonais ar planšetėmis ir dalyvaukite konkurse! 

„Aš – už kadro“ tai ne tik iššūkis asmenukių fanams, bet ir kvietimas visiems fotografuojantiems 

profesionalams ir mėgėjams išbandyti save kitokiame amplua; 

Fiksuokite, ką širdis geidžia: gamtos, architektūros, kultūros, tautinio paveldo objektus, žmones ir 

jų kasdienybę ar šventes, pažintinių maršrutų vietas ir kvapą gniaužiančius vaizdus iš paukščio 

skrydžio;  

Kviečiame siekti įkvepiančių rezultatų ir jais dalintis; 

Visiems konkurso dalyviams bus skiriama Konkurso organizatorių dovana – mobiliografijos 

mokymai, kuriuos ves lektorius Regimantas Meilutis – fotografas, fotografijos kursų pradedantiesiems 

ir pažengusiems organizatorius ir mokytojas, Kauno fotografų klubo valdybos narys. Seminaras vyks 

rugsėjo 17 d. (valanda derinama);  

Organizatorių sudaryta komisija išrinks konkurso laimėtojus, o vieną labiausiai patikusią 

fotografiją – socialinių tinklų vartotojai;  

Konkurso laimėtojus apdovanosime. 

 

Konkurso sąlygos: 
1. Mobiliografijos konkurso „Aš – už kadro“ (toliau – Konkursas) organizatorius – Prienų 

kultūros ir laisvalaikio centras. 

2. Konkurso tikslas – ugdyti kritišką požiūrį į išmaniaisiais prietaisais kuriamų vaizdų kokybę ir 

sudaryti sąlygas gerosios praktikos tradicijų sklaidai mobiliografijos meno srityje.  

3. Konkursui kiekvienas dalyvis gali pateikti ne daugiau 5 nuotraukų. Svarbi sąlyga, kad 

nuotraukos turėtų sąsajų su Prienų krašto objektais, vietomis, įvykiais, žmonėmis ar kt.; 

4. Prie nuotraukos turi būti nurodyta konkreti vieta ar objekto pavadinimas, autoriaus vardas ir 

pavardė; 

5. Konkurso dalyviams būtina pateikti užpildytas formas dėl asmens duomenų naudojimo:  

5.1. pilnamečiams konkurso dalyviams – 1 priedas 

5.2. nepilnamečiams konkurso dalyviams – 2 priedas 

5.3. kai konkursui pateikiamose nuotraukose užfiksuoti žmonės, Konkurso dalyviai privalo gauti 

rašytinį nuotraukoje užfiksuotų fizinių asmenų (jei asmenys yra nepilnamečiai – ir jų tėvų) sutikimą dėl 

jų atvaizdo naudojimo (publikavimo) viešojoje erdvėje (3, 4 priedai). 

6. Konkurso dalyvių ir nuotraukose užfiksuotų fizinių asmenų asmens duomenis Konkurso 

organizavimo ir viešinimo tikslais tvarkys Konkurso organizatorius.  

7. Pateikdamas nuotraukas Konkursui, dalyvis patvirtina, kad yra nuotraukų autorius ir 

neprieštarauja dėl jų atgaminimo ir publikavimo Konkurso organizavimo ir viešinimo tikslais. 

8. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę nevertinti konkurso sąlygų neatitinkančių dalyvių ir 

jų nuotraukų. 

9. Pateiktos nuotraukos bus publikuojamos Prienų kultūros ir laisvalaikio centro interneto 

svetainėje www.prienaikc.lt, Facebook puslapyje ir viešų renginių metu, nurodant autorystę.  

http://www.prienaikc.lt/


10. Nuotraukas Konkursui pateikti galite nuo 2019 m. balandžio 5 d. iki rugsėjo 10 d. el. p. 

fotokonkursai@prienaikc.lt arba skaitmeninėje laikmenoje pristatyti į Prienų kultūros ir laisvalaikio 

centrą (Vytauto g. 35, Prienai).  

11. Konkurso nugalėtojai ir papildomų prizų laimėtojai bus paskelbti rugsėjo mėn. 

12. Daugiau informacijos apie dalyvavimo konkurse sąlygas el. p. fotokonkursai@prienaikc.lt ir 

tel. 8 686 94 930 
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