NACIONALINIS MOKSLEIVIŲ FOTOGRAFIJOS KONKURSAS
„ČIURLIONIS ĮKVEPIA ATRASTI“

BENDROSIOS NUOSTATOS

Fotografijos konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato šio konkurso tikslus ir dalyviams keliamus
reikalavimus, reglamentuoja konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
Fotografijos konkurso organizatoriai – Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.
TIKSLAI

Susipažinti su Čiurlionio kūryba
Skatinti kūrybiškai stebėti savo aplinką
Skatinti improvizuoti ir meniškai interpretuoti savo mintis
Populiarinti fotografijos meną







DALYVIAI

Konkurse gali dalyvauti pirmos–dvyliktos klasės Lietuvos moksleiviai. Pagal amžių jie bus priskirti šioms
kategorijoms:




1–4 klasių moksleiviai;
5–8 klasių moksleiviai;
9–12 klasių moksleiviai

KONKURSO ORGANIZAVIMAS
Fotografijos konkurso skelbimas pateikiamas ir atnaujinamas tinklalapyje www.ciurlionis.lt ir specialiojoje socialinio
tinklo „Facebook“ paskyroje https://www.facebook.com/events/391849784329085/
Skaitmenines fotografijas siųsti adresu fotokonkursasmkc@gmail.com iki 2015 m rugpjūčio 1 d. Vienas autorius gali
pateikti iki trijų nuotraukų, skirtų vienai konkurso sąlygose nurodytai temai. Temų skaičius neribojamas.
Siūlomos temos:
Ramybė
Pasaka
Miestai
Angelas
Istorija debesyse
Miškas

Kalnas
Bičiulystė
Liūdesys

Pateikiamų skaitmeninių nuotraukų reikalavimai:
minimalus didžiosios kraštinės dydis 3508px;
minimalus mažosios kraštinės dydis 2480px;
maksimalus skaitmeninio failo dydis 5000 kB (5 MB);
skaitmeninio failo tipas JPEG, JPG.

Siunčiant skaitmenines nuotraukas, turi būti nurodomas autoriaus vardas, pavardė, tema, kūrinio pavadinimas
(jei toks yra), klasė. Konkurso dalyvio anketoje reikia pakartotinai nurodyti vardą, pavardę, klasę, taip pat –
telefoną, el. paštą, gyvenamąją vietą, mokyklą.

DARBŲ VERTINIMAS

Konkursui pateiktas fotografijas vertins kompetentinga profesionalių fotografų ir menotyrininkų komisija.
Nuotraukos bus vertinamos pagal šiuos kriterijus:
Nestandartinis požiūris, originali interpretacija, meniškumas, šmaikštumas, atitikimas pasirinktai temai
Komisija pasilieka teisę neleisti dalyvauti konkurse tiems autoriams, kurie pateiks nuotraukas vėliau nurodyto
termino arba neatitinkančias reikalavimų, konkurso tematikos ar moralės ir etikos normų.

NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

140 geriausių fotografijų bus pirmą kartą eksponuojamos greta M. K. Čiurlionio darbų, Nacionaliniame M. K.
Čiurlionio dailės muziejuje Kaune. Paroda pagal pageidavimą bus perkeliama į konkurso laureatų mokyklas.
10 konkurso nugalėtojų bus apdovanoti originaliais organizatorių ir rėmėjų prizais.
Nugalėtojų apdovanojimo ceremonijos vieta ir laikas skelbiami tinklalapyje www.ciurlionis.lt ir
specialiojoje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje https://www.facebook.com/events/391849784329085/

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų atsiųstas
fotografijas (nurodant jų autorystę) naudoti nekomerciniais tikslais – konkursui viešinti ir mokinių
fotografijoms populiarinti (plakatai, periodinė spauda ir kt.), eksponuoti parodose, publikuoti
internetinėje erdvėje.








Atsiųsdamas fotografijas ir dalyvio anketą, autorius patvirtina, kad yra konkursui pateiktų
fotografijų autorius. Už autorių teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės aktus atsako nuotraukas
atsiuntę konkurso dalyviai.
Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis šio konkurso sąlygomis.
Siųsdamas nuotraukas dalyvis patvirtina, kad autorinės ir turtinės teisės priklauso jam, ir sutinka,
kad Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus turi teisę laisvai disponuoti nuotraukomis savo
nuožiūra, laikydamasis etikos normų.
Jei nuotraukoje vaizduojami kiti asmenys, dalyvis atsako, kad prieš pateikiant nuotrauką konkursui
būtų gauti šių asmenų sutikimai dėl tokios nuotraukos su asmens atvaizdu neatlygintino naudojimo
(visais būdais, numatytais LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnyje, visą
autoriaus turtinių teisių galiojimo laikotarpį visame pasaulyje) interneto svetainėje, rinkodaros
projektuose ir reklamoje, kai kalbama apie konkursą ar jo reklamą. Jei bet kuris nuotraukoje
vaizduojamų asmenų yra nepilnametis, būtinas jo tėvų ar globėjo pirmiau nurodyto turinio
raštiškas patvirtinimas. Šių sutikimų skenuotas kopijas siųskite el. paštu
fotokonkursasmkc@gmail.com. Sutikimai turi būti pateikti kartu su nuotraukomis, jeigu jose
vaizduojami žmonės.

Pastaba. Konkurso organizatorius Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus pasilieka teisę keisti konkurso
sąlygas, informuodamas apie tai konkurso dalyvius tinklalapyje www.ciurlionis.lt ir socialinio tinklo
„Facebook“ paskyroje https://www.facebook.com/events/391849784329085/

Konkursą koordinuoja Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (Julija Račiūnaitė, tel. +37037323603; el. p.
fotokonkursasmkc@gmail.com ).

