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Tarptautinis fotografijų konkursas, skirtas Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti. 

 

„Skaitykime kartu“ 

 

 

 

NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tarptautinės nuotraukų parodos ,,Skaitykime kartu“ (toliau konkurso) nuostatai 

reglamentuoja parodos tikslus, organizavimo tvarką. 

2. Konkursą koordinuoja vyresnioji bibliotekininkė Vita Kasarauskienė 

vita.kasarauskienė@gmail.com, organizuoja pradinių klasių mokytoja metodininkė Aušra 

Poškienė.  

3. Parodos tikslai: 

 skatinti vaikų kūrybiškumą ir domėjimąsį knyga; 

 ugdyti meilę gyvūnams; 

 skatinti mokytojų, mokinių ir jų šeimos narių glaudų bendradarbiavimą; 

 gilinti kalbų ir IKT žinias. 

 

II. PARODOS ORGANIZAVIMAS 

 

4. Konkursas vyks nuo 2017 m. spalio 4d. – lapkričio 6 d. internetinėje erdvėje  

https://padlet.com/infocentras/topmiau  

5. Nuotraukose turi būti įamžinta katino, vaiko ir  knygos draugystė. 

6. Parodoje gali dalyvauti mokiniai iš Lietuvos  ir užsienio mokyklų. 

8. Parodai pateikiama ne daugiau kaip viena nuotrauka. 

7.Dalyviai prie nuotraukos pažymi: vardą, pavardę, ugdymo įstaigą, šalį. 

8. Nuotraukas pateikti iki 2017 m. lapkričio 6 d. 

 

 

 

 

https://padlet.com/infocentras/topmiau


 

III. KONKURSUI PATEIKTŲ NUOTRAUKŲ VERTINIMAS 

 9. Nuotraukos, pateiktos vėliau, nei numatyta šių nuostatų 8 punkte, vertinamos nebus. 

10. Konkursui pateiktas nuotraukas vertina  sudaryta komisija (toliau – komisija). 

12.Pagrindiniai nuotraukų vertinimo kriterijai: 

 Išradingumas, meniškumas ir originalumas;  

 konkurso temos atitikimas;  

 techninė nuotraukų kokybė; 

13.Iš visų konkursui atsiųstų nuotraukų komisija išrenka 3 nuotraukas, kurių autoriai bus 

apdovanoti įsteigtais prizais. 

 

 

VI. KONKURSO LAUREATŲ APDOVANOJIMAI 

14. Konkurso nugalėtojai skelbiami 2017 m. lapkričio mėnesį.  

15. Parodos nugalėtojai gaus padėkos raštus, atminimo dovanėles. 

16. Komisija pasilieka teisę skirti papildomus apdovanojimus už tam tikrus kriterijus 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17. Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų atsiųstas 

fotografijas (nurodant jų autorystę) naudoti nekomerciniais tikslais- konkurso viešinimui ir 

mokinių fotografijų populiarinimui (plakatai, katalogai, periodinė spauda ir kt.), eksponavimui 

parodose, publikavimui internetinėje erdvėje.  

18. Atsiųsdamas fotografiją, autorius patvirtina, kad yra konkursui pateikto darbo autorius. Už 

autorių teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės aktus atsako nuotraukas atsiuntę konkurso 

dalyviai.   

19. Nuotraukų atsiuntimas konkursui „Skaitykime kartu“ laikomas autoriaus ir organizatorių 

susitarimu dėl šiuose nuostatuose išdėstytų reikalavimų laikymosi.  


