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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. 2012 metais vykdomo foto konkurso „Sportuojantis jaunimas“ nuostatai nustato 
nuotraukų konkurso tikslą, uždavinius, vykdymo vietą, datą, konkurso laimėtojų 
nustatymo ir dalyvio apdovanojimo tvarką bei komisijos sudėtį, vertinimo 
kriterijus. 

 
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
2. Tikslas – didinti Šiaulių rajono jaunimo domėjimąsi kūno kultūra ir sportu. 
3. Uždaviniai: 
3.1. Skatinti Šiaulių rajono jaunimą užfiksuoti sporto akimirkas. 
3.2. Stiprinti draugiškus ryšius tarp  Šiaulių rajono jaunimo. 
3.3. Atrinkti 20 įdomiausių foto nuotraukų. 

 
III. DALYVIAI, RENGINIO VYKDYMO VIETA IR DATA 

 
4. Konkurse gali dalyvauti visi, besidomintys kūno kultūra ir sportu – fotografai ir 

fotomėgėjai. 
5. Konkursas vyks 2012 m. gegužės 2 d. – birželio 15 d. Šiaulių rajono mastu. 

 
IV. ORGANIZATORIAI IR VYKDYTOJAI 

 
6. Konkursą organizuoja Šiaulių rajono sporto klubas „Dvikova“.  
7. Vykdytojai:  

 7.1. Asociacija „Linas Publicum“. 
 7.2. Sporto klubas „Dvikova“ 

 
V. BENDRA TVARKA IR REIKALAVIMAI 

 
8. Konkursui pateikiamos tik skaitmeninių nuotraukų bylos (failai). 



 

 

9. Konkursui siunčiamos nuotraukų skaitmeninės bylos (failai) privalo atitikti šiuos 
reikalavimus: JPG formatas, ne mažiau kaip 3,72 mln. pix.. Nuotraukos gali būti 
spalvotos, nespalvotos ar tonuotos. Nuotraukų skaitmeninės bylos (failai), 
neatitinkančios šių reikalavimų, vertinamos nebus. 

10. Nuotraukas sporto klubui „Dvikova“ galima pristatyti: 
• elektroniniu paštu sportoklubasdvikova@gmail.com ne vėliau kaip iki 2012 m. 
birželio 15 d. 
• paštu (įrašytas į kompaktinį diską) adresu: sporto klubas „Dvikova“, V. Kudirkos 
g. 30-21, LT-81149 Kuršėnai (ant voko nurodant Foto konkursui „Sportuojantis 
jaunimas“) iki 2012 m. birželio 30 d. 

11. Kartu su nuotraukomis (atskirame lape) turi būti pateikiamas aprašymas, kuriame 
nurodoma: 
• nuotraukos pavadinimas; 
• fotografavimo aplinkybės; 
• data; 
• nuotraukos autoriaus vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys (telefonas, 
adresas, organizacija, kuriai atstovauja, ir pan.); 
• kita svarbi informacija. 

12. Jeigu pateikiamos kelios nuotraukos, jos turi būti sunumeruotos. 
13.  Konkursui pateiktos nuotraukos negali būti nukopijuotos – už autorinių teisių 

pažeidimus pagal galiojančius teisės aktus atsako nuotraukas atsiuntę autoriai. 
  

VI. KOMISIJA 
 

14. Konkursui pateiktas nuotraukas vertina komisija, sudaryta iš įvairių sričių 
specialistų. 

 
VII. NUOTRAUKŲ VERTINIMAS 

 
15. Nuotraukų skaitmeninės bylos (failai), neatitinkančios 9 ir 10 punktuose nurodytų 

reikalavimų, vertinamos nebus. 
16. Nuotraukos pateiktos vėliau, nei numatyta šių Nuostatų 11 punkte, vertinamos 

nebus. 
17. Komisijai vertinti nuotraukos pateikiamos nenurodant jų autorių. 
18. Pagrindiniai nuotraukų vertinimo kriterijai: 

• meniškumas ir originalumas (nuotraukos turi būti sukurtos nenaudojant montažų 
ir kitų panašių priemonių. Nuotraukos netikėtumas turi būti natūralus, atrastas 
fotografuojant); 
• aktualumas (užfiksuoti įvairūs kūno kultūros ir sporto įvykiai, Šiaulių rajono 
sporto žmonės ir pan.); 
• išliekamoji nuotraukų vertė (metams bėgant nuotraukos turėtų išlikti aktualios ir 
įdomios); 
• techninė nuotraukų kokybė. 

19. Iš visų konkursui atsiųstų nuotraukų komisija išrenka „Metų nuotrauką“. 
20. Komisija išrenka nugalėtojus. 
21. Iškilus abejonėms, Komisija turi teisę pareikalauti iš autoriaus papildomos 

informacijos dėl fotografavimo aplinkybių (laiko, panaudotų specialiųjų priemonių 
ir kt.). 

 



 

 

VIII. FINANSAVIMAS 
 

22. Išlaidas, susijusias su konkurso vykdymu, apmoka asociacija „Linas Publicum“. 
 

IX. APDOVANOJIMAI 
 

23. Konkurso laureatai apdovanojami specialiais diplomais, konkurso finalininkai - 
prizais. 

24. Konkurso nugalėtojai skelbiami ir apdovanojami 2012 m. birželio mėnesį. 
25. Konkursui pasibaigus bus rengiama paroda (-os) „Sportuojantis jaunimas 2012“, į 

kurį sudedamos nugalėtojų ir kitos komisijos atrinktos geriausios nuotraukos. Už 
nuotraukų panaudojimą šioms reikmėms autoriams honoraras nemokamas. 

26. Pasibaigus konkursui sporto klubas „Dvikova“ pasilieka teisę naudoti (leidžiant 
leidinius, plakatus, skelbti interneto tinklalapyje ir kt.) nuotraukas, kurios buvo 
išrinktos nugalėtojomis, nurodant autorystę. Už šių nuotraukų panaudojimą 
autoriams honoraras nemokamas. 

 
X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS: 

 
27. Informacija apie turnyrą rasite internetiniame puslapyje www.skdvikova.lt ir 

kituose rajono internetiniuose leidiniuose. 
28. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti programą. 

 
__________ 


