PATVIRTINTA
Varėnos kultūros centro direktorės
2018 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-20
2018 m. VARĖNOS KULTŪROS CENTRO FOTOGRAFIJOS
KONKURSO „KAI GRYBAIS LIETUS LIS 2018“ NUOSTATAI

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Fotografijos konkurso „Kai grybais lietus lis 2018“ organizavimo nuostatai (toliau vadinama –
Nuostatai) reglamentuoja konkurso tikslą, vykdymo laiką, konkurso organizavimo, darbų
vertinimo ir apdovanojimų tvarką.
2. Fotografijos konkursą „Kai grybais lietus lis 2018“ (toliau – Konkursas) organizuoja Varėnos
kultūros centras (toliau – Organizatorius).
3. Fotografijos konkurso „Kai grybais lietus lis 2018“ tikslas – pažvelgti į grybus meninės
fotografijos akimis, paskatinti profesionalius fotografus ir fotografus mėgėjus vizualiai
improvizuoti pateiktos temos ribose, skatinti kūrybiškumą.

II.

KONKURSO SĄLYGOS

4. Konkursui pateiktos nuotraukos turi atitikti Konkurso temą. Pagrindinis objektas – grybas(-ai)
turi būti fotografuojamas natūralioje aplinkoje, nepažeidžiant jo gyvavimo terpės.
5. Konkurse išskiriamos dvi kategorijos: makro fotografija (K1) ir grybai mano akimis (K2).
6. Konkurse gali dalyvauti fotografai profesionalai ir fotografai mėgėjai – be išankstinės
registracijos ir be apribojimų.
7. Kartu su nuotrauka (-omis) turi būti atsiųsta užpildyta dalyvio anketa.
8. Fiksuotas Konkurso dalyvio mokestis – 10 Eur. Prieš siunčiant fotografijas, prašome sumokėti
dalyvio mokestį:
Varėnos kultūros centras, Įm. kodas: 188207010, A/s LT 707181200002130055, AB Šiaulių
bankas, mokėjimo paskirtyje nurodyti: Fotografijos konkursui. Vardas Pavardė.
9. Vienas autorius gali siųsti ne daugiau kaip 5 fotografijas.
10. Nuotraukas ir užpildytas anketas siųsti elektroniniu paštu miglita.kinas@gmail.com ne vėliau
kaip iki 2018 m. rugpjūčio 15 d. (imtinai).

III.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

11. Konkursui siunčiamos tik skaitmeninės nuotraukos (Failai), kurios privalo atitikti šiuos
reikalavimus:
11.1 Failas turi būti pavadintas nurodant nuotraukos pavadinimą ir kategoriją pvz.: pavadinimas,
K1; pavadinimas, K2.
11.2 Failas turi būti JPEG formatu.
11.3 Didžiosios kraštinės ilgis turi būti 1920 px.
11.4 Fotografijas leidžiama redaguoti, tačiau nuotrauka turi išlikti natūrali. Negalima iš
nuotraukos pašalinti jokių joje esančių detalių (objektų, daiktų, etc.). Galimi tik
fotografuojant gauti specialieji efektai.
11.5 Fotografijų, atrinktų parodai ir tokiu būdu patekusių į finalą, autoriai, bus informuoti el.
paštu ir privalės atsiųsti RAW Failus, arba originalius, nepakeistus JPEG formato failus.
Tokiu būdu Organizatoriai ir vertinimo komisija įsitikins fotografijų autentiškumu.
11.5.1 Finalui atrinktų fotografijų autoriai turės atsiųsti nuotrauką tokios kokybės, kad ji
būtų tinkama atspausdinti bent A3 formatu.

11.6 Organizatoriai fotografijų, patekusių į finalą ir atrinktų parodai, prieš spausdindami
neredaguos.
11.7 Informacija esanti EXIF negali būti pakeista.
11.8 Jeigu nebus įvykdyti reikalavimai, fotografija bus iš karto diskvalifikuojama.
IV. VERTINIMAS
12. Konkurso fotografijas vertins komisija, sudaryta iš trijų narių: 2 profesionalių fotografų bei 1
gamtos mokslų specialisto.
13. Komisija nuotraukas vertina anonimiškai, nežinodama, kas jų autorius. Visoms gautoms
fotografijoms bus suteiktas registracijos numeris, kuris bus naudojamas viso Konkurso metu. Už
fotografijų registraciją ir anonimiškumą konkurso metu atsakingi Organizatoriai.
14. Vertinimo kriterijai:
14.1 Meniškumas ir kūrybinė interpretacija.
14.2 Idėjos originalumas.
14.3 Techninė nuotraukų kokybė.
15. Komisija iš visų atsiųstų fotografijų išrinks 30 geriausiųjų, kurios pateks į finalą. Į finalą
patekusios fotografijos bus atspausdintos ir eksponuojamos parodoje Varėnoje nuo 2018 m.
rugsėjo 7 d. iki 2018 m. spalio 2 d., o vėliau ir kitose parodose Lietuvoje.
16. Vertinimo komisija, vadovaudamasi vertinimo kriterijais, išrinks geriausiąją Konkurso nuotrauką
ir po 1 nuotrauką laureatę iš kiekvienos kategorijos (K1, K2).
17. Vertinimo komisija, kilus poreikiui, pasilieka teisę paskelbti daugiau nominacijų.

V. APDOVANOJIMAI
18. Konkurso parodos atidarymas ir apdovanojimo ceremonija vyks rugsėjo 7 d. 16:00 val.
Varėnos Kultūros centro parodų salėje (J. Basanavičiaus g. 17).
19. Visi parodoje eksponuojamų fotografijų autoriai bus apdovanoti Varėnos rajono mero padėkomis.
Geriausiųjų nuotraukų autoriai gaus specialius prizus, o nuotrauka-laureatė dalyvaus
prestižiniame tarptautiniame fotografijų konkurse „Wildlife Photographer of the Year“ 2019.
Dalyvio mokesčiu bei visais kitais dalyvavimo konkurse klausimais pasirūpins Organizatorius.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Autorius, pateikdamas nuotrauką (-as) Konkursui, patvirtina, kad yra šios (-ų) nuotraukos (-ų)
autorius ir kad yra gavęs joje (-se) užfiksuotų asmenų sutikimą šią (-as) nuotrauką (-as) naudoti
Konkurse. Už autorinių teisių pažeidimus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus
atsako nuotraukas atsiuntęs asmuo.
21. Autorius, pateikdamas nuotrauką (-as) Konkursui, patvirtina, kad nuotraukos (-ų) turinys
neskatina religinės, tautinės nesantaikos ar kitaip nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų.
22. Pateikdamas nuotraukas Konkursui autorius automatiškai tampa Konkurso dalyviu bei sutinka su
šio Konkurso Nuostatais ir sąlygomis.
23. Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų atsiųstas
fotografijas (nurodant jų autorystę) naudoti – Konkurso, Varėnos Grybų Šventės viešinimo
tikslais, publikuoti internetinėje erdvėje, eksponuoti tęstinėse parodose.
24. Organizatorius pasilieka teisę keisti Konkurso taisykles ir įsipareigoja apie pakeitimus informuoti
Konkurso dalyvius.
25. Išsamesnę informaciją teikia Konkurso koordinatorė Varėnos kultūros centro direktoriaus
pavaduotoja kultūrinei veiklai Miglita Kašėtienė: el. paštu miglita.kinas@gmail.com, tel. nr.
8 616 36492.
__________________________________

