Fotokonkurss „RUDENS MOZAĪKA”
Pirms piedalies, izlasi nolikumu!

NOLIKUMS
1. Fotokonkursu organizē: Mežāres bibliotēka.
2. Fotokonkursa mērķis: Atspoguļot rudens noskaņas un burvību dabā, parādīt tā sajūtas krāsu virpulī
un vispārdrošākajās fantāzijās, iemūžinot to košā kadrā, lai taptu iedvesmojoša foto izstāde.
3. Dalībnieki: Piedalīties var ikviens Krustpils novada iedzīvotājs (sevišķi tiek aicināti skolēni un
jaunieši), saskaņā ar šī Nolikuma noteikumiem.
4. Prasības iesniedzamajām fotogrāfijām:
4.1. Konkursam iesniedzamas kvalitatīvas digitālā formāta fotogrāfijas, kurās atspoguļota
krāšņāka gadalaika – rudens tēma jebkurā foto žanrā;
4.2. Faila formāts JPG ar maksimāli iespējamo izšķirtspēju;
4.3. Katrs dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā 5 fotogrāfijas (failus);
4.4. Konkursa dalībnieks var brīvi izvēlēties foto kompozīciju pēc saviem ieskatiem;
4.5. Fotogrāfijai ir jābūt oriģinālai, tā nedrīkst būt lejupielādēta no interneta resursiem.
5. Fotogrāfiju iesniegšana:
5.1. Fotogrāfijas iesniedzamas digitālā formātā, nosūtot uz e-pastu:
mezaresbiblioteka@inbox.lv, vai klātienē Mežāres bibliotēkā darbadienās no 8:00 – 17:00.
5.2. Fotogrāfijas iesniedzamas līdz 2019. gada 25. oktobrim (ieskaitot).
5.3. Pie fotogrāfijas (vai atsevišķā pielikumā) obligāti jānorāda fotogrāfijas nosaukums,
tapšanas vieta (novada, pagasta nosaukums), autora vārds, uzvārds, tālruņa numurs.
6. Fotogrāfiju vērtēšana:
6.1. 2019. gada novembra pirmajā pusē, saskaņojot ar fotogrāfiju autoriem, tiks izveidota foto
izstāde Mežāres bibliotēkā, kuru vērtēs izstādes apmeklētāji, balsojot par sev tīkamāko foto, nezinot
konkrētā darba autoru.
6.2. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 2019. gada novembra beigās (laiks tiks precizēts un
izziņots) atsevišķā foto izstādes „RUDENS MOZAĪKA” noslēguma pasākumā Mežāres bibliotēkā.
7. Konkursa dalībnieki, kuru fotogrāfijas būs saņēmušas visvairāk balsis, saņems balvas.
8. Foto nedrīkst saturēt necenzētu saturu, kas pārkāpj sabiedriskās / ētiskās normas, vai ir pretrunā ar
LR likumiem. Mežāres bibliotēkas vadība patur visas tiesības izvērtēt satura kvalitāti un atbilstību
konkursam. Ja tas neatbilst konkursa noteikumiem un tiek konstatēti pārkāpumi, izslēgt atsevišķas
fotogrāfijas, vai dalībnieku no konkursa.
9. Ja foto materiāls, kuru konkursa dalībnieks iesūtījis konkursam tiek apstiprināts un publicēts
konkursā, tad tas nokļūst Mežāres bibliotēkas un Krustpils novada pašvaldības īpašumā un tām ir
tiesības to turpmāk izmantot bez iepriekšējas saskaņošanas, norādot atsauci uz autoru.
10. Iesniedzot fotogrāfijas fotokonkursam “RUDENS MOZAĪKA”, to autors piekrīt visiem
nolikuma nosacījumiem.
Šis nolikums ir uzaicinājums piedalīties konkursā!
Tālrunis uzziņai: 20288059; e-pasts: mezaresbiblioteka@inbox.lv

