Fotokonkursa «Notver savu Ziemassvētku sajūtu! »
NOLIKUMS
1. FOTOKONKURSA IDEJA
Pavisam nemanot klāt piezadzies Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kad visapkārt virmo
mandarīnu un piparkūku smarža, cilvēki steidz darināt svētku dekorus un meklēt
radošas idejas dāvanu saiņošanai. Taču katram noteikti ir sava īpašā “recepte” tam, kā
notvert Ziemassvētku sajūtu.
Iedvesmojoties no šīs svētku sajūtas, Bauskas Centrālā bibliotēka (turpmāk –
Bibliotēka) izsludina fotokonkursu “Notver savu Ziemassvētku sajūtu!” (turpmāk –
Konkurss).
2. KONKURSA ORGANIZĒTĀJS
Bauskas Centrālā bibliotēka,
Kalna iela 18, Bauska, LV-3901
Tālrunis: 63960580
E-pasts: biblioteka@bauskasbiblioteka.lv
3. KONKURSA MĒRĶIS
3.1. Pavadot Ziemassvētku gaidīšanas laiku, noskaidrot, kas cilvēkos rada
Ziemassvētku sajūtu.
3.2. Iesaistot Latvijas iedzīvotājus, veikt kvalitatīvu fotogrāfiju atlasi, lai izveidotu
fotoizstādi “Notver savu Ziemassvētku sajūtu” (turpmāk – Izstāde).
3.3. Sekmēt pozitīvu Bibliotēkas tēla veidošanu un atpazīstamību, publicējot
Konkursa labākās fotogrāfijas interneta vidē – Bibliotēkas tīmekļa vietnē un
sociālajos tīklos.
4. KONKURSA UZDEVUMS
Ir iespējams iemūžināt un attēlot visdažādākās lietas un sajūtas, tāpēc ikviens tiek
aicināts caur fotoobjektīvu atspoguļot jebko, kas cilvēkos raisa Ziemassvētku prieku
un noskaņu, parādīt savu svētku sajūtu īpašā skatījumā.
5. DALĪBNIEKI
Konkursā var piedalīties jebkurš interesents, neatkarīgi no fotografēšanas iemaņām
un pieredzes, iesniedzot pieteikumu dalībai konkursā atbilstoši Konkursa nolikuma
prasībām (turpmāk – Dalībnieks).
6. NORISES LAIKS
No 2020. gada 9. decembra līdz 31. decembrim.
7. FOTOGRĀFIJU APSTRĀDES NOSACĪJUMI
7.1. Fotogrāfijas iesniedzamas JPEG formātā.
7.2. Iesniedzamās fotogrāfijas minimālais digitālā formāta izmērs ne mazāks kā
240 pikseļi garākā mala.
7.3. Nepieciešama labas kvalitātes fotogrāfija drukāšanai A3 formātā.

8. FOTOGRĀFIJU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
8.1. Jāiesniedz līdz 2020. gada 31. decembrim.
8.2. Fotogrāfija jāiesniedz kopā ar pieteikuma anketu (skat. 1. pielikumu), norādot
vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi. Parakstītu pieteikuma
formu var iesniegt PDF vai JPEG formātā, ieskenējot vai nofotografējot un
nosūtot uz zemāk norādīto e-pasta adresi.
8.3. Fotogrāfiju var iesniegt elektroniskā formātā, nosūtot uz e-pastu:
santa.gudza@bauskasbiblioteka.lv;
8.4. Viens Dalībnieks var iesniegt līdz 3 (trim) fotogrāfijām, pieteikumā norādot
nosaukumu katrai fotogrāfijai atsevišķi.
8.5. Fotogrāfijai jāatbilst Konkursa tematikai.
8.6. Pieteikumi, kas neatbilst nolikuma prasībām netiek izskatīti.
9. FOTOGRĀFIJU IZVĒRTĒŠANA
9.1. Konkursa 5 labāko fotogrāfiju autorus noteiks balsojums sociālajā tīklā
Facebook.
9.2. Balsošana notiek www.facebook.com/bauskasbiblioteka lapā no 2021. gada
4. janvāra līdz 7. janvārim. Balsošanā piedalās Facebook reģistrētie lietotāji.
9.3. Facebook lietotāji, spiežot pie Konkursa fotogrāfijām pogu “Man patīk” jeb
“Like”, balso par, viņuprāt, labākajām Konkursa fotogrāfijām.
10. UZVARĒTĀJU PAZIŅOŠANA UN APBALVOŠANA
10.1. Konkursa uzvarētāji tiek paziņoti 2021. gada 8. janvārī Bibliotēkas tīmekļa
vietnē (www.bauskasbiblioteka.lv) un sociālā tīkla Facebook lapā
(https://www.facebook.com/bauskasbiblioteka/).
10.2. Labākās fotogrāfijas tiek iekļautas Izstādē.
10.3. Konkursa 5 labāko fotogrāfiju autori tiks apbalvoti ar konkursa
atbalstītāju SIA “Kafijas Draugs” (www.kafijasdraugs.lv) dāvātām
balvām.
10.4. Viens fotogrāfijas autors saņems bibliotekāru specbalvu no Bauskas
Centrālās bibliotēkas.
11. KONKURSA DALĪBNIEKU PERSONAS DATU APSTRĀDE
11.1. Iegūto konkursa dalībnieku datu apstrādes mērķis ir nodrošināt dalību
Konkursā un risināt ar Konkursu saistītos organizatoriskos jautājumus.
11.2. Bibliotēka, rīkojot Konkursu, ievēro Latvijas Republikā spēkā esošo fizisko
personu datu aizsardzību regulējošu normatīvo aktu prasības. Konkursa
dalībnieku personu dati un papildu informācija netiek izpausta trešajām
personām, izņemot Konkursa dalībnieka vārdu, uzvārdu.
12. AUTORTIESĪBAS
12.1. Dalībnieks saglabā fotogrāfijas lietošanas tiesības.
12.2. Iesniedzot fotogrāfiju Konkursam:
12.2.1. Dalībnieks apliecina, ka ir iesniegto fotogrāfiju autors.
12.2.2. Dalībnieks bez atlīdzības piešķir Bibliotēkai neatsaucamas, teritoriāli
neierobežotas,
neekskluzīvas
šādas
fotogrāfijas
mantiskās
autortiesības:

12.2.2.1. izmantot fotogrāfijas un to digitālos failus Bibliotēkas
popularizēšanā un izdales materiālos;
12.2.2.2. publicēt fotogrāfijas;
12.2.2.3. publiskot fotogrāfijas;
12.2.2.4. izplatīt fotogrāfijas;
12.2.2.5. reproducēt fotogrāfijas.
12.2.3. Dalībnieks apliecina un garantē, ka viņam pieder visas Konkursa
organizatoram piešķirtās tiesības un nepastāv ierobežojumi tās
izmantot.
12.3. Dalībnieks uzņemas atbildību par atļaujas saskaņošanu ar iesniegtajās
fotogrāfijās redzamajiem cilvēkiem par fotogrāfiju publiskošanu.
12.4. Dalībnieks uzņemas atbildību par trešajām personām nodarītu kaitējumu,
kas varētu tikt radīts, publiskojot Konkursam pieteiktu fotogrāfiju.
12.5. Fotogrāfiju iesūtīšana Konkursam tiek uzskatīta par Dalībnieka piekrišanu
visiem šajā nolikumā minētajiem punktiem.
Neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu: santa.gudza@bauskasbiblioteka.lv.

KONKURSA ATBALSTĪTĀJI:

1. pielikums
“Pieteikuma anketa”

Fotokonkursa
«Notver savu Ziemassvētku sajūtu!»
PIETEIKUMA ANKETA
Fotogrāfijas autors _______________________________________________________________________
vārds, uzvārds
____________________________________________________________________________________________
tālruņa numurs, e-pasta adrese
____________________________________________________________________________________________
Fotogrāfijas nosaukums

Apliecinu, ka piekrītu nolikuma 12. punkta noteikumiem.

Datums

paraksts

/paraksta atšifrējums/

