FOTOKONKURSA
Krāslava, vieta kur ....
NOLIKUMS
Fotokonkursu rīko SIA Iviks.
1. Fotokonkursu organizē: SIA IVIKS
2. Fotokonkursa mērķis: Interesantu, atraktīvu un mākslinieciski kvalitatīvu Krāslavas fotogrāfiju
atlase ar mērķī uzdāvināt tās lietošanas tiesības Krāslavas novada pašvaldībai.
3. Dalībnieki: Piedalīties var ikviens foto amatieris vai profesionālis, fiziska vai juridiska
persona saskaņā ar šī Nolikuma noteikumiem.
4. Prasības iesniedzamajām fotogrāfijām:
4.1. Konkursam iesniedzamas ne vairāk kā 5 (piecas) agrāk nepublicētas, kvalitatīvas
fotogrāfijas, kurās attēlota Krāslavas pilsēta (skat. shēmu Pielikumā Nr.1) dažādās
tēmās kas uzņemtas no 16.04.2018 – 21.04.2018;
4.2. Fotogrāfijām jābūt ne mazāk kā 5Mp izmērā ;
4.3. Faila formāts JPG (Max quality), TIFF (Ja bilde saglabāta JPG formātā - nedrīkst
redzēt jpg artifaktus);
4.4. Attēlam nedrīkst redzēt Troksni (digital noise);
4.5. Attēliem jābūt ar malu proporcijām 2:3, lai varētu izgatavot fotogrāfijas 10x15 cm
izmērā. Ja attēli ir citās proporcijās, pirms iesniegšanas tie jākoriģē.
5. Fotogrāfiju iesniegšana:
5.1. Fotogrāfijas iesniedzamas elektroniski vienā eksemplārā kopā ar aizpildītu Pieteikuma anketu
( pielikums Nr.2). E-pastā jānorāda Pieteikuma iesniedzēja (autora) vārds, uzvārds, datums un
uzraksts „Fotokonkursam „ Krāslava, vieta kur ....”.
e-pasts: kraslava@kraslava.eu
Fotoattēla nosaukumam ir jābūt fotoattēla Nr. ar kuru tas ierakstīts Pieteikuma anketā
(Pielikums Nr.2)
5.2. Fotogrāfijas iesniedzamas līdz 2018. gada 21.aprīlim plkst. 11.00.

Fotouzņēmumus vērtēs komisija sekojošā sastāvā:
6.1.1. Anatols Kauškalis
6.1.2. Elvīra Škutāne
6.1.3. Valdis Pauliņš
6.2.
Fotogrāfiju izvērtēšanas kritēriji, ko komisija vērtē:
6.2.1. Oriģinalitāte objekta vai kompozīcijas izvēlē;
6.2.2. Izpildījuma tehniskā meistarība;
6.2.3. Mākslinieciskā kvalitāte.
6.3
Žūrijas vērtējums tiks izskatīts un pieņemts 21. aprīlī līdz plkst 15:00 un publicēts SIA
Iviks feisbuk profilā
7. Fotokonkursa organizatori nepieņem:
7.1. Fotogrāfijas, kuru saturs neatbilst konkursa mērķim;
7.2. Pornogrāfiska rakstura fotogrāfijas;
7.3. Citas kultūras, rases, reliģijas, etniskās piederības vai kādas personas aizskarošas
fotogrāfijas;
7.4. Fotogrāfijas, kas iesniegtas pēc nolikumā noteiktā termiņa.
8. Fotoattēlu lietošanas tiesības:
6.1.

8.1. Konkursā iesniegtie digitālie foto faili paliek konkursa rīkotāja īpašumā.
Konkursa rīkotājs šos fotoattēlus var izmantot pēc saviem ieskatiem.
8.2. Iesniedzot fotoattēlus konkursam „ Krāslava, vieta kur ....” fotoattēlu autors piekrīt
visiem nolikuma nosacījumiem.
9. Pielikumi:
Pielikums Nr. 1 - „ Foto tapšanas teritorija”
Pielikums Nr. 2 – Pieteikuma anketa
10.1. Pirmās vietas ieguvējs saņemts datoru (stacionārais dators Core I5-6400, 8Gb ddr4,
128Gb SSD, karšu lasītājs foto atmiņas kartēm) bez monitora un citām perifērijas iekārtām
10.2. Otrās vietas ieguvējs saņems 32 collu televizoru LG HD redy
10.3. Trešās vietas ieguvējs saņems 32 Gb atmiņas karti

Fotokonkursa
„ Krāslava, vieta kur ....”
nolikuma
Pielikums Nr.1

Foto tapšanas teritorija

Fotokonkursa
„ Krāslava, vieta kur ....”
nolikuma
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PIETEIKUMA ANKETA
Fotokonkursam „ Krāslava, vieta kur ....”
______________________________________________

ir iesniedzis sekojošus darbus:

(autora vārds, uzvārds)

N.p.k.

Fotoattēla nosaukums

Apraksts ( ja iespējams)

Fotogrāfijas
uzņemšanas
laiks

Iesniedzot fotoattēlus konkursam „ Krāslava, vieta kur ....” fotoattēlu autors piekrīt visiem
nolikuma nosacījumiem.
Kontaktpersona ________________________________
(Vārds, uzvārds)

e-pasta adrese rezultātu paziņošanai
Tālrunis _____________________
Datums : ____________________
Fotoattēlu autora paraksts: ______

