„Žagarės balselio“ fotografijų konkursas 2013
Žagarė ‐ nuostabi vieta, kuri savo grožiu patraukia kiekvieno čia besilankančio vaizduotę. Jos grožis
fiksuojamas ne tik atmintyje, bet ir fotografijose. Tokiu būdu išsaugome mus įkvėpusias akimirkas,
fiksuojame sentimentus keliančias vietas, mielus veidus.
Stojus ilgiems žiemos vakarams pats metas peržiūrėti šiais metais fotografijose užfiksuotus Žagarės
vaizdus, atrinkti jums labiausiai patinkančius ir atsiųsti „Žagarės balselio“ fotografijų konkursui.
Su džiaugsmu kviečiame jus dalyvauti pirmajame Žagarės balselio fotografijų konkurse!
Konkursas skirtas Žagarės gamtai, gyvenimui joje ir jos žmonėms atvaizduoti. Tikslas – populiarinti
Žagarės savitumą, grožį patrauklumą ir vertybes.
Kategorijos:
1. Žagarės gamta,
2. Žagarės kultūra ir paveldas,
3. Žagarės žmonės.
Konkurso terminas 2013 m. gruodžio 4 d. – 2014 m. sausio 31 d.
Konkurso taisyklės:
 Konkurse gali dalyvauti visi asmenys be išankstinės registracijos ir be apribojimų. Pateiktos
nuotraukos turi atitikti bent vieną iš kategorijų ir būti užfiksuotos Žagarėje 2013 metais.
 Kiekvienai kategorijai galima pateikti tik po 1 nuotrauką. Galima pateikti nuotraukas visoms trims
kategorijoms arba tik vienai ar dviem iš jų.
 Konkursui gali būti pateikiamos tik skaitmeninių nuotraukų bylos (failai). Vienos nuotraukos
dydis turi būti ne mažesnis nei 1 Mb.
 Nuotraukas pašome siųsti el. paštu zagaresbalselis@gmail.com ne vėliau kaip iki 2014 m. sausio
31 d.
 Prašome siųsti el. laišku po vieną nuotrauką atskirai, jei ketinate dalyvauti daugiau nei vienoje
kategorijoje.
 Siunčiant nuotrauką būtina nurodyti autoriaus vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis (telefono
numeris, el. paštas), nuotraukos pavadinimą, laiką, vietą, kas joje vaizduojama ir kt. informaciją
autoriaus nuožiūra.
 Asmuo, pateikdamas nuotrauką konkursui, patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius, ir kad yra
gavęs joje esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką naudoti konkurse. Už autorinių teisių
pažeidimus pagal galiojančius LR teisės aktus atsako nuotraukas atsiuntę asmenys.
 Laikoma, kad konkurso dalyviai sutinka, jog konkursui pateiktos nuotraukos gali būti
neatlygintinai ir be apribojimų naudojamos Žagarei populiarinti.
Nuotraukų vertinimui sudaroma speciali komisija, kurios sudėtyje bus profesionalūs fotografai.
Komisijai vertinti nuotraukos bus pateikiamos nenurodant jų autorių. Iš visų konkursui pateiktų
nuotraukų bus išrinkti trys nugalėtojai, t.y. kiekvienos kategorijos laimėtojas. Vertinimo komisija
pasilieka teisę skirti papildomus apdovanojimus už tam tikrus kriterijus.
Konkurso laimėtojai bus skelbiami kito „Žagarės balselio“ numeryje. Laimėtojai bus apdovanoti
asociacijos „Žagariečiai“ įsteigtais prizais.

