PATVIRTINTA
Kybartų kultūros centro direktorės
2020 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-2
FOTOGRAFIJŲ PARODOS-KONKURSO „KAIP AŠ MYLIU LIETUVĄ“
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Fotografijų parodos-konkurso „Kaip aš myliu Lietuvą“ (toliau – konkurso) nuostatai reglamentuoja
konkurso tikslą, uždavinius, organizavimo tvarką, darbų pateikimą ir vertinimą.
2. Konkursą organizuoja Kybartų kultūros centras (toliau – KKC).
3. Konkursas skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 30-mečiui paminėti.
II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
2.1.Tikslas – per fotografijos meną skatinti Kybartų miesto, aplinkinių seniūnijos bendruomenių, visų
Kybartų miesto ugdymo įstaigų ir organizacijų pilietiškumą, ištikimybę ir meilę Tėvynei bei kurti
Kybartų, kaip Lietuvos valstybės istoriją puoselėjančio miesto įvaizdį.
2.2. Konkurso uždaviniai:
2.2.1. Įamžinti pilietines akcijas bei Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 30-metį atskleidžiančias
akimirkas Kybartų mieste, seniūnijoje.
2.2.2. Skatinti visas Kybartų miesto ugdymo įstaigas, organizacijas, bendruomenes bei visus gyventojus
aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime;
2.2.3. Ugdyti kūrybiškumą,
2.2.4. Surengti fotografijų parodą.
III. KONKURSO DALYVIAI
3.1. Konkurse numatomi dalyviai – visų Kybartų miesto ugdymo įstaigų ugdytiniai, klasės, grupės ar
pavieniai moksleiviai ir pedagogai, Kybartų miesto ir Kybartų seniūnijos aplinkinių bendruomenių
įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonės, mėgėjai fotografai.
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
4.1. Konkursas skelbiamas KKC svetainėje www.kybartukc.lt, KKC Facebook paskyroje ir rajoninėje
spaudoje.
4.2. Konkurso trukmė 2020 m. vasario 17 d. – 2020 m. kovo 11 d.
4.3. Darbus konkursui dalyviai gali pateikti iki 2020 m. vasario 14 d. 10.00 val.:
4.4. Skaitmenines nuotraukas siųsti el. paštu – andzelikamicutiene@gmail.com arba įkėlus į USB
atmintinę atnešti į KKC adresu: J.Basanavičiaus g. 40, Kybartai.
4.5. Komisija vertins ir atrinks nugalėtojus 2020 m. kovo 6 d..
4.6. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti ir apdovanoti 2020 m. kovo 11 d. minėjime, Kybartų
Eucharistinio Išganytojo bažnyčioje.
V. FOTOGRAFIJŲ KONKURSO SĄLYGOS
5.1. Dalyviai vertinimui pateikia iki 5 fotografijų.
5.2 Konkursui skaitmeninės fotografijos pateikiamos įkeliant jas ir atsiunčiant el.paštu ar atnešant USB
atmintinėje;
5.3. Konkursui pateiktose fotografijose turi atsispindėti pilietinės akcijos, iniciatyvos, tautiška atributika
pažymėtos šventės ar įvairūs renginiai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 30-metį
atskleidžiančios akimirkos Kybartų mieste, įstaigose, miesto erdvėse, ir kt.
5.4. Fotografijos turi būti ne senesnės negu 1 metai.
5.5. Fotografijos turi būti kokybiškos, pateikiamos .JPG, .JPEG skaitmeniniu formatu.
5.6. Dalyvis (-iai) turi laiku atsiųsti užpildytą dalyvio anketą (1 priedas), pateikiant reikalingus duomenis.
5.7. Dalyvis (-iai) įsipareigoja užtikrinti, kad pateiktos nuotraukos yra originalūs jo kūriniai,
nepažeidžiantys kito asmens ar autoriaus teisių ir kitos intelektinės nuosavybės teisių.

5.8. Parodoje dalyvaus atrinktos nuotraukos, atitinkančios fotografijų konkurso sąlygas.

VI. VERTINIMO KRITERIJAI
6.1. Paroda veiks dviem būdais:
6.1.1. Atsiųstos skaitmeninės nuotraukos bus patalpintos internetinėje Facebook paskyroje, kur lankytojai
galės balsuoti ir išrinkti labiausiai jiems patikusią nuotrauką;
6.1.2. Konkurso organizatoriai atspausdina ir įrėmina atrinktas fotografijas, kurios bus eksponuojamos
parodoje, KKC A.Kezio vardo galerijoje.
6.2. Pateiktus darbus vertins Kultūros centro sudaryta komisija ir KKC interneto Facebook paskyros
lankytojai.
6.3. Ugdymo įstaigų ir suaugusiųjų mėgėjų fotografų nuotraukos bus vertinamos atskirai.
6.4. KKC sudaryta komisija atrinks 3 geriausias nuotraukas švietimo ir ugdymo įstaigų tarpe ir 3 mėgėjų
fotografų tarpe.
6.5. Darbai neatitinkantys reikalavimų nurodytų nebus vertinami.
6.6. Vertinimo komisija, vertindama fotografijos konkurso dalyvių darbus, vadovaujasi šiais kriterijais:
6.6.1. Nuotraukų kokybė;
6.6.2. Nuotraukų originalumas, meniškumas, patrauklumas ir vaizdingumas;
6.6.3. Temos atitikimas ir pilietiškumo bei valstybingumo atspindys.
6.7. KKC pasilieka teisę žodiniu būdu atsiklausus fotografijų autorių neatlygintinai eksponuoti darbus
parodose, spausdinti savo leidiniuose bei kitaip jas viešai publikuoti (nurodant autoriaus v. pavardę).
VII. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
7.1. Ugdymo įstaigų trijų geriausių fotografijų autoriai, trys mėgėjų fotografų geriausiomis išrinktų
nuotraukų autoriai ir vienos daugiausiai simpatijų sulaukusios nuotraukos autorius apdovanojami
įsteigtais prizais ir diplomais.
7.2. Visiems konkurso dalyviams įteikiami padėkos raštai.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1. Spausdintų darbų parodos atidarymas KKC galerijoje 2020 m. vasario 18 d..
8.2. Konkursas vyks iki 2020 m. kovo 11 d.
8.3. Paroda vyks iki 2020 m. kovo 31 d..
8.4. Geriausių nuotraukų autorių apdovanojimai vyks kovo 11 d. minėjimo metu.
8.5. Informacija apie konkursą teikiama tel.: 8 671 09231 arba el. paštu – andzelikamicutiene@gmail.com
8.6. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti konkurso nuostatus.

SUDERINTA
Kybartų kultūros centro
Kultūrinės veiklos vadybininkė
Andželika Micutienė
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Priedas Nr. 1.
Fotografijų parodos-konkurso „Kaip aš myliu lietuvą“ dalyvio anketa*
Ugdymo įstaga
Klasė, grupė
Vardas, pavardė
Amžius
Tel. Nr.
El.paštas
Vieta
Nuotraukos
pavadinimas

*- jeigu konkurse dalyvauja keletas tos pačios ugdymo įstaigos grupių / klasių (toliau – dalyvių), kiekviena jų pildo
atskirą anketą kiekvienam dalyviui.

