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FOTOGRAFIJŲ KONKURSO „PRO ATVIRĄ LANGĄ“ 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Fotografijų konkurso (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai), nustato konkurso 

tikslą, vykdymo laiką, konkurso organizavimo taisykles, laimėtojų vertinimo kriterijus ir 

apdovanojimų tvarką. 

2.  Konkursas skirtas fotografuoti objektus, vaizdus, įvykius, akimirkas atskleidžiant, kad 

artimiausioje aplinkoje taip pat pilna stebuklų. Tai yra kvietimas visiems pasižvalgyti aplinkui, 

pamatyti  stebuklingas formas, linijas, raštus, struktūras ir spalvas.  

3. Organizatorių tikslas – atrinkti geriausius darbus ir juos publikuoti bei kūrybingai pateikti 

įvairiose erdvėse, renginiuose, organizuoti Konkurso dalyvių darbų parodą. 

4. Konkurso dalyviai – profesionalai ir mėgėjai (toliau – Autorius). Amžius neribojamas. 

5. Konkurso laikas – nuo 2021 m. gegužės 17 d. iki 2021 m. rugsėjo 17 d. (imtinai). 

6. Konkurso dalyvių darbų parodos numatomas laikas – 2021 m. rugsėjo / spalio mėn. 

7. Konkurso organizatorius – Prienų kultūros ir laisvalaikio centras. 

 

II. REIKALAVIMAI NUOTRAUKOMS 

 

8. Konkursui pateikiamos tik skaitmeninių nuotraukų bylos (failai): 

8.1. Autorius Konkursui pateikia nuo 3 iki 10 atskirų nuotraukų (arba nuotraukų ciklą);  

8.2. nuotraukos gali būti spalvotos arba nespalvotos. Nuotraukos gali būti patobulintos 

(apdirbtos) skaitmeniniu būdu: apkirptos, išlygintos, pakoreguotos spalvos, kontrastas ir t.t.; 

8.3. Konkurso pavadinimas gali būti atskleistas tiesiogiai – fotografuojant pro įvairius 

langus (savo namo, automobilio, senų pastatų) arba interpretuojant atviro lango simbolį – žmogaus 

sąmonę ir pasaulio suvokimą. 

9. Kartu su nuotraukomis, atskirame Word dokumente „Dalyvio anketa“, arba elektroninėje 

anketoje (pasirenkama), turi būti pateiktas nuotraukų / nuotraukų ciklo pavadinimas, autoriaus 

vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris ir elektroninio pašto adresas), pateikta 

kita informacija (nuotraukos vieta, laikas, aprašymas, kas pavaizduota ir t. t.). 

10. Konkursui siunčiamos (pristatomos) nuotraukų skaitmeninės bylos (failai) privalo atitikti 

šiuos reikalavimus:  

10.1. JPG formatas, raiška ne mažesnė nei 3456 x 2345 pikselių, rezoliucija ne mažesnė nei 

300 dpi (pagal dydį ir kitus parametrus turi būti spaudai tinkamas failas);  

10.2. bylos (failo) pavadinimas turi būti suformuotas taip: autoriaus 

vardas_pavardė_nuotraukos pavadinimas; 

11. Nuotraukas siųsti elektroniniu paštu fotokonkursai@prienaikc.lt ne vėliau kaip iki 2021 

m. rugsėjo 6 dienos arba pateikti skaitmeninėje laikmenoje adresu: Vytauto g. 35, Prienai, Prienų 

kultūros ir laisvalaikio centras. 
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12. Nuotraukos autorius pagal galiojančius teisės aktus atsako už autorinių teisių pažeidimus. 

Pateikdamas nuotrauką konkursui, jis patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius, kad turi joje 

esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką naudoti konkurse. 

13. Nuotraukos autorius pats atsako už konkursui pateiktoje nuotraukoje matomų žmonių 

atvaizdo, bet kokio kito intelektinės nuosavybės teisių objekto, taip pat kitų nuotraukoje esančių 

vaizdų panaudojimo teisėtumą. 

14. Pateikdami darbus Konkurso dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui 

neatlygintinai suteikia Konkurso organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai 

skelbti, platinti Konkursui pateiktus kūrinius ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje.  

15. Konkurso organizatorius pasilieka teisę pratęsti Konkurso trukmę, keisti Konkurso 

nugalėtojų paskelbimo datą ir kitas nuostatas. 

16. Papildoma informacija teikiama tel. 8 686 94 930 (Zita Kuzminskienė) ir elektroniniu 

paštu fotokonkursai@prienaikc.lt bei tinklalapyje www.prienaikc.lt. 

 

III. PATEIKTŲ NUOTRAUKŲ VERTINIMAS 

 

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

18. Konkursui pateiktas nuotraukas vertina Konkurso organizatorių sudaryta komisija (toliau 

– Komisija). 

19. Komisijai vertinti nuotraukos pateikiamos nenurodant jų autorių. 

20. Pavienės nuotraukos ir nuotraukų ciklai bus vertinama atskirose kategorijose. 

21. Pagrindiniai nuotraukų  vertinimo kriterijai: 

- meniškumas ir originalumas;  

- nuotraukos turinio ir Konkurso pavadinimo atitikimas;   

- techninė nuotraukų kokybė; 

22. Iš visų Konkursui atsiųstų nuotraukų / nuotraukų ciklų Komisija išrenka 3 geriausias 

pavienes nuotraukas ir 3 geriausius ciklus. Konkurso dalyviai bus informuojami telefonu arba 

elektroniniu paštu ir kviečiami į renginį, kuriame bus pristatyti jų darbai. 

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

24. Nuostatuose neaptartus klausimus ar iškilusius ginčus posėdžių metu sprendžia 

Komisijos nariai. 

 

IV. LAUREATŲ PASKELBIMAS 

 

25. Konkurso nugalėtojai bus skelbiami viešo renginio metu 2021 m. rugsėjo mėn. 

26. Pasibaigus Konkursui, organizatorius pasilieka teisę naudoti (leidžiant leidinius, plakatus, 

skelbti interneto tinklalapyje ir kt.) nuotraukas, kurios buvo pateiktos konkursui, nurodant autorystę. 

Autorius, pateikdamas nuotrauką konkursui sutinka, kad Organizatorius gali naudoti nuotrauką savo 

tikslais. Už nuotraukų panaudojimą autoriams honoraras nemokamas. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

27. Nuotraukų atsiuntimas Konkursui laikomas autoriaus ir organizatorių susitarimu dėl 

šiuose nuostatuose išdėstytų reikalavimų laikymosi.  

 

_____________________ 
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Fotografijų konkurso nuostatų 

1 priedas 

 

 FOTOGRAFIJŲ KONKURSO „PRO ATVIRĄ LANGĄ“ 

DALYVIO ANKETA 

 

1 

 

Nuotraukų autoriaus vardas, pavardė  

2. Kontaktiniai duomenys (tel., el. p.)  

3. Trumpa informacija apie autorių  

4. Informacija apie konkursui pateikiamus 

darbus: fotografavimo laikas, vieta, kas 

vaizduojama, kita informacija (autoriaus 

nuožiūra) 

 

 

Patvirtinu kad: 

 nuotraukoje esantys asmenys ar kūriniai pavaizduoti, turint pavaizduoto asmens ar 

autoriaus sutikimą; 

 perleidžiu savo autoriaus turtines teises (platinti, atgaminti, išleisti, perdirbti, viešinti, 

skelbti internete) ir kitas turtines teises Konkurso organizatoriams; 

 sutinku, kad nuotrauka Konkurso vykdymo metu ir neribotą laiką jam pasibaigus galės būti 

atgaminama ir viešinama internete, Prienų miesto erdvėse, parodose, renginiuose, 

leidžiamuose leidiniuose ir kitomis Organizatoriaus numatytomis formomis, nurodant 

autorystę. 

 

Konkurso dalyvis 
     (vardas, pavardė, data) 

   (parašas) 

 

 


