PATVIRTINTA
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios
bibliotekos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. V-46

FOTOGRAFIJŲ KONKURSO „AKIMIRKOS SU KNYGA“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Fotografijų konkurso „Akimirkos su knyga“ (toliau – konkurso) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą,
uždavinius, organizavimo tvarką, darbų pateikimą ir vertinimą.
2. Konkursą organizuoja Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka (toliau –
Biblioteka).
3. Konkursas skirtas negalią turinčių asmenų kūrybiškumui skatinti.
II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Konkurso tikslas – negalią turinčių asmenų dalyvavimo kultūroje skatinimas ir kūrybingumo ugdymas,
neįgaliųjų kūrybos ir dalyvavimo kultūroje aktualizavimas Panevėžio ir Utenos apskrityse.
5. Konkurso uždaviniai:
5.1. ugdyti negalią turinčių asmenų kūrybiškumą, sudarant galimybes, konkurso metu, konsultuotis su
profesionaliu fotografu,
5.2. organizuoti konkursui atsiųstų darbų pateikimą elektroninėje erdvėje,
5.3. vykdyti informavimo veiklas, siekiant kuo didesnės tikslinės grupės dalyvavimo konkurse,
5.4. atrinkti konkursui pateiktus darbus ir organizuoti apdovanojimus,
5.5. viešinti konkurso rezultatus, parengiant ir išleidžiant 2020-ųjų metų kalendorių.
III. KONKURSO DALYVIAI
6. Įvairaus amžiaus Panevėžio ir Utenos apskričių gyventojai, turintis oficialiai pripažintas negalias.
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR SĄLYGOS
7. Konkurso trukmė 2019 m. rugsėjo 25 d. – spalio 25 d.
8. Fotografijas konkursui dalyviai gali pateikti iki 2019 m. spalio 25 d. 17.00 val.:
8.1. fotografijas ir tinkamai užpildytą nuskenuotą ar nufotografuotą konkurso dalyvio anketą (1 priedas) siųsti
e. paštu irmina.girniene@pavb.lt, kilus persiuntimo ar anketos pildymo nesklandumams, susisiekti nurodytu
e. paštu ar tel. +370 673 88 422.
9. Fotografijų atranka, pateikimas balsavimui ir balsavimas vyks 2019 m. spalio 25 d. 17.00 val. – lapkričio
19 d. 17.00 val.
10. Konkurso laimėtojai (12 nugalėtojų) bus paskelbti 2019 m. lapkričio 22 d. 12.00 val.
11. Fotografijų konkurso sąlygos:
11.1. dalyvis vertinimui gali pateikti iki 3 skirtingų fotografijų;
11.2. konkursui pateiktose fotografijose turi atsispindėti konkurso tematika (fotografijos turi būti ne senesnės
negu 3 mėn.);

11.3. fotografijų formatas turi būti *.jpg ir/ar *.png;
11.4. fotografijų raiška:
1 nuotraukos (horizontalios) grafinės bylos dydis – ne mažiau kaip 3000 pločio ir 1500 aukščio px. dydžio,
1 nuotraukos (vertikalios) grafinės bylos dydis – ne mažiau kaip 1500 pločio ir 3000 aukščio px. dydžio;
11.5. konkurso dalyvis įsipareigoja užtikrinti, kad pateiktos nuotraukos yra originalūs jo kūriniai,
nepažeidžiantys kito asmens ar autoriaus teisių ir kitos intelektinės nuosavybės teisių, kad kiti asmenys į šias
nuotraukas neturi jokių teisių ar teisėtų interesų.
12. Vertinimas:
12.1. pateiktus darbus vertins Bibliotekos sudaryta komisija ir interneto svetainės www.evedlys.pavb.lt
lankytojai;
12.2. komisiją sudarys Bibliotekos darbuotojas, profesionalus fotografas ir negalią turintis asmuo;
12.3. komisija, atrinks fotografijas, atrinktos nuotraukos bus patalpintos internetinėje svetainėje
https://evedlys.pavb.lt ir Bibliotekos feisbuko paskyroje, kur lankytojai galės balsuoti ir išrinkti labiausiai
patikusias. Nugalės 12 daugiausiai lankytojų balų surinkusių fotografijų;
12.4. darbai, neatitinkantys reikalavimų, nurodytų 12.1., 12.2., 12.3., 12.4., 12.5. punktuose, nebus vertinami.
12.5. komisija, vertindama fotografijos konkurso dalyvių darbus, vadovaujasi šiais kriterijais:
12.5.1. nuotraukų kokybė,
12.5.2. patrauklumas ir vaizdingumas,
12.5.3. originalumas.
12.5.4. Pateikęs fotografijas konkursui dalyvis tuo pačiu patvirtina ir savo sutikimą leisti tvarkyti savo asmens
duomenis (vardas, pavardė, telefono numeris, e. paštas, gyvenamosios vietos adresas, neįgalumą
patvirtinančio dokumento numeris). Šių asmens duomenų tvarkytoja yra Panevėžio apskrities Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės viešosios biblioteka, įmonės kodas 190758280, adresas Respublikos g. 14, Panevėžys.
Duomenys bus tvarkomi iki 2020 m. balandžio 30 d.
12.5.5. Dalyvauti konkurse teisė suteikiama tik pateikus fotografijas ir tinkamai užpildytą konkurso dalyvio
anketą (1 priedas).
12.5.6. Biblioteka pasilieka teisę neatlygintinai eksponuoti konkursui pateiktas fotografijas parodose,
panaudoti spaudos darbuose, spausdinti savo leidiniuose bei kitaip jas viešai publikuoti (nurodant autoriaus
vardą, pavardę).
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. 2019 m. gruodžio mėn. vyks 2020-ųjų metų kalendoriaus pristatymas, susitikimas su konkurso
nugalėtojais ir apdovanojimai.
14. Dvylikos geriausių fotografijų autoriai bus apdovanoti kalendoriais ir vertingais prizais.
15. Informacija apie konkursą teikiama tel. +370 673 88 422. ir e. paštu irmina.girniene@pavb.lt
16. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti konkurso nuostatus.

1 priedas

KONKURSO DALYVIO ANKETA
Vardas, pavardė

Telefono numeris

Elektroninio pašto adresas (jei turite)

Gyvenamosios vietos adresas

Jūsų neįgalumą patvirtinančio dokumento numeris

Leidžiu Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąjai bibliotekai tvarkyti mano asmens
duomenis (vardas, pavardė, telefono numeris, e. paštas, gyvenamosios vietos adresas, neįgalumą
patvirtinančio dokumento numeris) iki 2020 m. balandžio 30 d.

Sutinku, kad mano konkursui pateiktas fotografijas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
viešoji bibliotekai neatlygintinai eksponuotų parodose, panaudotų spaudos darbuose, spausdintų savo
leidiniuose bei kitaip jas viešai publikuotų.

Vardas Pavardė

Parašas

