Fotokonkursa “Mosties ar dabu!”
NOLIKUMS
1.Vispārējie noteikumi
1.1. Konkursu rīko Bauskas novada Codes pagasta pārvalde (turpmāk tekstā – Rīkotājs).
Atbildīgā persona par konkursa norisi-jaunatnes darbinieks Kaspars Kalējs.
1.2. Konkursa mērķis
-

Atklāt jauniešos mākslinieka talantu.

-

Veicināt jauniešu interesi kvalitatīvu un māksliniecisku dabas skatu fotoattēlu
radīšanā.

-

Apzināt labākos fotoattēlus, lai izveidotu izstādi Jauncodes bibliotēkā.

2. Konkursa pieteikumu iesniegšanas kārtība un noformēšana
2.1. Katrs pretendents var iesūtīt neierobežota skaita fotoattēlus.
2.2. Fotoattēlā jābūt attēlotam dabas skatam Codes pagasta teritorijā.
2.3. Fotoattēli jāiesniedz elektroniski no 2018. gada 10. maija līdz 17. maijam uz epastu:
kasparskalejs123@gmail.com ar piezīmi „Fotokonkursam”
2.4. Iesūtītie fotoattēli tiek ievietoti facebook lapā https://www.facebook.com/Codes-pagastajaunatne-1635708073188698 albūmā „Fotokonkurss “Mosties ar dabu!””. Organizators
patur tiesības nepublicēt konkursa tēmai neatbilstošus un sliktas kvalitātes attēlus.
2.5. Autori drīkst piedalīties tikai ar saviem fotoattēliem.
2.6. Iesūtot fotoattēlus autoram jānorāda sava kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, epasta adrese, tālruņa numurs) un vieta/adrese, kurā fotoattēls uzņemts un foto
nosaukumu.
2.7. Iesūtāmo attēlu formāts – jpg.
3. Iesniegto piedāvājumu izvērtēšana
3.1. Iesniegtos fotoattēlu piedāvājumus izvērtēs Rīkotāja izveidota konkursa izvērtēšanas
komisija:
Codes pagasta pārvaldes vadītāja Dace Šķiliņa,
Codes pagasta kultūras pasākumu organizatore Solvita Rotberga,
Codes pagasta jaunatnes darbinieks Kaspars Kalējs.
3.2. Komisija izvērtē iesūtītos fotoattēlus un izvēlas trīs labākos. Konkursa trīs labāko iesūtīto
fotoattēlu autori saņems balvas no Codes pagasta pārvaldes.

3.3. Konkursa izvērtēšanas komisija pieņem lēmumu par konkursa uzvarētājiem. Uzvarētāju
noskaidrošanai tiek ņemtas vērā portāla Facebook galerijas skatītāju un izstādes
skatītāju balsis.
3.4. Komisija iesūtītos darbus izvērtē līdz 2018. gada 22. maijam
3.5. Atbildīgā persona par konkursa norisi ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
konkursa komisijas lēmuma pieņemšanas pa e-pastu izsūta paziņojumus pretendentiem
par konkursa rezultātiem.
4. Konkursa izvērtēšanas komisijas tiesības un pienākumi
4.1. Konkursa uzvarētājs tiek noteikts ar konkursa komisijas balsojumu.
4.2. Konkursa komisijai ir tiesības:
4.2.1. neizskatīt piedāvājumus, kas neatbilst konkursa Nolikuma prasībām,
4.2.2. pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem, kas piedalās konkursā,
4.2.3. neizvērtēt pieteikumus, kas iesūtīti vēlāk par noteikto termiņu.
4.2.4. Mainīt konkursa nolikumu.
4.3.Konkursa komisijai ir pienākumi:
5.3.1. izskatīt pretendentu iesniegtos fotoattēlus;
5.3.2. noteikt konkursā iesūtītos labākos fotoattēlus.
5. Pretendentu tiesības un pienākumi
5.1. Līdz konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jebkurš dalībnieks var atsaukt
savu dalību konkursā.
5.2. Iesniedzot savu fotoattēlu Rīkotāja izsludinātajā konkursā, pretendents apstiprina, ka ir
iesniegtā fotoattēla autors un pieņem un piekrīt visām konkursa nolikumā noteiktajām
prasībām.
7. Fotoattēlu lietošanas noteikumi
7.1. Fotogrāfs saglabā lietošanas tiesības fotoattēliem un digitālajiem foto failiem.
7.2. Fotoattēlu autori savus darbus iesniedz brīvprātīgi un par to nesaņem finansiālu atlīdzību.
7.3. Iesniegtie fotoattēli var tikt izmantoti:
7.3.1. izstādes izveidei Codes pagasta Jauncodes bibliotēkā;
7.3.2. publicēšanai pašvaldības laikrakstā “Bauskas Novada Vēstis”, laikrakstā “Bauskas
Dzīve”, Bauskas novada pašvaldības un Codes pagasta pārvaldes mājaslapā kā arī
sociālajos kontos.
7.4. Autori saglabā autortiesības uz fotoattēliem un to izmantošana ārpus 7.3. punktā minētā
saskaņojama atsevišķi.

7.5.Iesniedzot fotoattēlus, autors var norādīt, ka attēlus drīkst izmantot arī citiem mērķiem
bez tālākas saskaņošanas.

