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LIETUVOS MOKINIŲ FOTOGRAFIJOS KONKURSO
„ATKURTAI LIETUVAI – 100“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos mokinių fotografijos konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato tikslus,
reglamentuoja reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir
nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
2. Lietuvos mokinių fotografijos darbų konkurso organizatoriai – Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centras (toliau – LMNŠC).
3. Konkurso rėmėjai – Lietuvos fotomenininkų sąjunga.
II. TIKSLAI
4. Populiarinti mokinių fotografiją.
5. Populiarinti fotografiją kaip saviraiškos priemonę.
6. Ugdyti mokinių kūrybinius gebėjimus.
III. DALYVIAI
7. Konkurso dalyvių amžius – nuo 14 iki 19 metų.
IV. ORGANIZAVIMAS
8. Fotografijos registruojamos tinklalapyje www.lmnsc.lt nuo rugsėjo 18 iki lapkričio 10 d.
9. Vienas autorius konkursui gali siųsti ne daugiau kaip 10 fotografijų (seriją gali sudaryti
iki 5 fotografijų) pagal siūlomus žanrus:
9.1. portretas,
9.2. socialinė fotografija,
9.3. gatvės fotografija,
9.4. fotoreportažas (nuotraukos turi būti sunumeruotos autoriaus pasirinkta eiliškumo seka),
9.5. natiurmortas,
9.6. gamta,
9.7. eksperimentinė fotografija.
9.8. architektūra
9.9. laisva tema
„Atkurtai Lietuvai –100“ (ciklai, fiksuojantys šalies, miestų, miestelių, kaimų, šeimų istorijų kaitą;
fotografijos, skirtos šalies istorijos ženklams, simboliams, kovai už laisvę ir kitiems politiniams
įvykiams, istoriškai ir politiškai svarbioms šalies ir pasaulio asmenybėms; fotografijos, kviečiančios
pažinti Lietuvą, jos gamtą, architektūrą, pasiekimus mene, moksle, ir kitose srityse).
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10. Visų siunčiamų fotografijų bylos dydis neturi viršyti 30 MB, formatas – JPG (JPEG),
raiška ne mažesnė kaip 300 dpi, ilgosios kraštinės ilgis – ne mažesnis kaip 2000 pikselių.
Prie visų fotografijų būtina užrašyti pavadinimą.
V. DARBŲ VERTINIMAS, NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
11. Konkurso nugalėtojai apdovanojami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos
diplomais ir organizatorių bei rėmėjų prizais.
12. Konkurso rezultatai, nugalėtojų apdovanojimo vieta ir laikas skelbiami LMNŠC
tinklalapyje www.lmnsc.lt.
13. Fotografijos, atsiųstos vėliau nurodyto termino, neatitinkančios techninių reikalavimų bei
konkurso tematikos, nevertinamos.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų
atsiųstas fotografijas (nurodant jų autorystę) naudoti nekomerciniais tikslais – konkurso viešinimui ir
mokinių fotografijos populiarinimui (plakatai, katalogai, periodinė spauda ir kt.), eksponavimui
parodose, publikavimui internetinėje erdvėje.
15. Atsiųsdamas fotografijas ir dalyvio anketą, autorius patvirtina, kad yra konkursui
pateiktų fotografijų autorius. Už autorių teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės aktus atsako
nuotraukas atsiuntę konkurso dalyviai.
16. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis nuostatų
sąlygomis.
17. Konkursą koordinuoja LMNŠC Meninio ir kultūrinio ugdymo skyriaus metodininkė
Gražina Karolienė, tel. 8 (5)2766868, el. paštas grazina.karoliene@lmnsc.lt.
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