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RESPUBLIKINIO FOTOMENININKO GINTAUTO DAINIO VARDO FOTOGRAFIJŲ 

KONKURSO „VINGIS“ ORGANIZAVIMO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Fotografijų konkurso „Vingis“ nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato konkurso tikslą, 

vykdymo laiką, konkurso organizavimo taisykles, laimėtojų vertinimo kriterijus ir 

apdovanojimų tvarką. 

2. Nuotraukų konkursas „Vingis“ (toliau – Konkursas) skirtas visiems Lietuvos piliečiams.  

3. Konkurse gali dalyvauti profesionalūs fotografai, fotografai mėgėjai ir kiti asmenys (toliau – 

Konkurso dalyviai). 

4. Konkurso tikslas – įamžinti rokiškėno fotografo, miesto gyvenimo metraštininko Gintauto 

Dainio atminimą ir paminėti 50-ąsias jo gimimo metines, pradedant naują fotografijos meno 

puoselėjimo tradiciją. 

5. Konkurso tema - konkurso pavadinimas „Vingis“ kviečia fotografo žvilgsniu ieškoti reljefo, 

vandens, kūno ir pan. vingio. 

6. Konkurso laikas – nuo 2019 m. balandžio 25 d. iki 2019 m. liepos 01 d.  

7. Konkurso organizatorius – Rokiškio kultūros centras. 

8. Konkursui pateiktos nuotraukos bus eksponuojamos Rokiškio kultūros centre. 

II. NUOTRAUKŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI 

 

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

10. Konkursui siunčiamos nuotraukų skaitmeninės bylos (failai) privalo atitikti šiuos 

reikalavimus:  

10.1. JPG formatas, ne mažiau kaip 3 Mb. Dydis pikseliais ne mažesnis nei: ilgoji kraštinė 

3000 x 2000. Pageidautina, kad pagal dydį ir kitus parametrus tai būtų spaudai tinkamas 

failas. 

10.2. Failo pavadinimas turi būti toks: nuotraukos pavadinimas_autoriaus vardas_autoriaus 

pavardė. 

10.3. Nuotraukos gali būti spalvotos arba nespalvotos.  

10.4. Skaitmeninės bylos (failai), neatitinkančios šių reikalavimų, vertinamos nebus. 

11. Nuotraukas siųsti elektroniniu paštu telsinskiene.audrone@gmail.com ne vėliau kaip iki 2019 

m. liepos 01 d.  

12. Su darbais pateikti konkurso dalyvio anketą, užpildytą Word formatu (nuostatų 1 priedas). 

13. Kartu su nuotraukomis nurodomas: 1) nuotraukos autoriaus vardas ir pavardė, kontaktiniai 

duomenys (telefonas, el. paštas); 2) kita informacija (nuotraukos laikas, vieta, kas joje 

vaizduojama, kita informacija autoriaus nuožiūra). Kiekvienos nuotraukos aprašymas turi 

būti ne trumpesnis kaip 3 sakinių. 

14. Konkurso dalyviai gali pateikti iki 5 vnt. nuotraukų, kadrai neturi kartotis. 

15. Konkurso dalyviai pateikia nuotraukas, į kurias turi autoriaus teises, ir užtikrina kad 

asmenys, esantys nuotraukose, užfiksuoti teisėtai, gavus jų sutikimą. 

16. Konkurso organizatoriai turi teisę pareikalauti iš autoriaus papildomos informacijos, iškilus 

abejonių dėl fotografavimo laiko, panaudotų specialiųjų priemonių ir kt. 



III. NUOTRAUKŲ VERTINIMAS 

17. Nuotraukas vertina Konkurso nuotraukų vertinimo ekspertai (toliau – Ekspertai). 

18. Komisijos sudėtis tvirtinama Rokiškio kultūros centro įsakymu. 

19. Nuotraukos, pateiktos vėliau, nei numatyta šių Nuostatų 10 punkte, vertinamos nebus. 

20. Ekspertai išrenka tris nuotraukas: geriausią Konkurso nuotrauką ir antrąją bei trečiąją vietas 

užėmusias nuotraukas.  

21. Ekspertai pasilieka teisę skirti papildomus apdovanojimus. 

22. Ekspertai nuotraukas vertina anonimiškai. Kiekvienas ekspertas įvertina nuotraukas ir 

suteikia vertinimo balą. Ekspertų vertinimo balai sumuojami ir nugalėtojomis tampa 

aukščiausiais balais įvertintos nuotraukos.  

23. Pagrindiniai vertinimo kriterijai:  

23.1. Konkurso temos perteikimas. 

23.2. Nuotraukos  emocinis įspūdis. 

23.3. Nuotraukos  išliekamoji vertė.  

23.4. Nuotraukos aprašymas. 

23.5. Nuotraukos kokybė. 

23.6. Nestandartinis požiūris, originali interpretacija. 

24. Darbai vertinami 10 balų skalėje (10 – visiškai atitinka kriterijus, 1 – visiškai neatitinka 

kriterijų) 

25. Geriausios, ekspertų atrinktos nuotraukos bus eksponuojamos parodoje. 

26. Nuotraukos, neatitinkančios Konkurso nuostatų reikalavimų ar neatspindinčios Konkurso 

temos, nebus vertinamos.  

IV. APDOVANOJIMAI 

 

27. Konkurso nugalėtojai skelbiami 2019 m. liepos 21d.  

28. Trijų geriausių fotografijų autoriai apdovanojami I, II ir III vietos piniginėmis premijomis.    

 I vietos laimėtojui įteikiama 600 Eurų premija, II vietos laimėtojui įteikiama 400 Eurų 

premija, III vietos laimėtojui įteikiama 200 Eurų premija. 

29. Nugalėtojai bus pakviesti į Rokiškio kultūros centrą atsiimti apdovanojimų.  

30. Pasibaigus konkursui, Rokiškio kultūros centras pasilieka teisę naudoti atspausdintas ir 

skaitmenines nuotraukas (organizuojant parodas, leidžiant leidinius, plakatus, skelbti 

interneto tinklalapyje ir kt.), kurios buvo pateiktos konkursui, nurodant autorystę. Autorius, 

pateikdamas nuotrauką konkursui sutinka, kad Rokiškio kultūros centras gali naudoti 

nuotrauką savo tikslais. Už nuotraukų panaudojimą autoriams honoraras nemokamas. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

31. Visi Konkurso dalyviai  bus pakviesti į parodos atidarymą ir Konkurso nugalėtojų 

paskelbimo ceremoniją. Iki to laiko informacija apie Konkurso nugalėtojus neskelbiama. 

32. Nuotraukų atsiuntimas konkursui „Vingis“ laikomas autoriaus ir Rokiškio kultūros centro 

susitarimu dėl šiuose nuostatuose išdėstytų reikalavimų laikymosi.  

33. Telefonas pasiteirauti:  +370 627 32 561. 

34. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti konkurso nuostatus. 

 


