PATVIRTINTA
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2016 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-68
FOTOGRAFIJŲ KONKURSO „VAIVORYKŠTĖ“ NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Fotografijų konkurso „Vaivorykštė“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai)
reglamentuoja Konkurso tikslus, Konkurso organizavimo tvarką, dalyvavimo Konkurse sąlygas, pateiktų
Konkursui fotografijų vertinimą.
2. Konkurso organizatorius – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
(toliau – Tarnyba).
3. Konkurso tikslas – skatinti visuomenės domėjimąsi supančia aplinka ir joje vykstančiais
procesais bei kartu sutelkti profesionalius fotografus ir fotografus mėgėjus kūrybiniam darbui, paskatinti
improvizuoti Konkurso tema, skatinti dalyvių kūrybiškumą ir aktyvumą.
4. Konkurso pradžia – 2016 m. gegužės 23 d., pabaiga – 2016 m. birželio 23 d.
5. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti originaliais organizatoriaus prizais.
6. Informacija apie Konkursą ir Konkurso Nuostatus skelbiama interneto svetainėje
www.meteo.lt bei socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „Meteo.lt“.
II SKYRIUS
KONKURSO SĄLYGOS
7. Asmuo, pateikdamas fotografijas Konkursui, automatiškai tampa Konkurso dalyviu ir sutinka
su šio Konkurso Nuostatais ir visomis sąlygomis.
8. Konkurso dalyvis, pateikdamas fotografiją Konkursui, patvirtina, kad yra šios fotografijos
autorius ir kad yra gavęs joje užfiksuotų asmenų sutikimą šią fotografiją naudoti Konkurse. Už autorių
teisių pažeidimus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus atsako Konkurso dalyvis.
9. Konkurso dalyvis, pateikdamas fotografiją Konkursui, patvirtina, kad fotografijos turinys
nepažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktų.
10. Konkurse gali dalyvauti tiek profesionalūs fotografai, tiek fotografai mėgėjai.
11. Fotografija turi būti padaryta paties Konkurso dalyvio.
12. Konkursui vienas dalyvis gali pateikti vieną fotografiją.
13. Fotografijos turi atitikti Konkurso temą.
14. Konkursui gali būti pateiktos spalvotos fotografijos (gif, jpg, jpeg, png, bmp formatais), ne
didesnės nei 5 MB.
15. Fotografija pateikiama el. paštu viktorija.lieguviene@meteo.lt nurodant laiško pavadinimą:
„Fotografijų konkursui“ arba socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „Meteo.lt“ siunčiant asmeninę
žinutę.
16. Konkurso dalyvis, pateikdamas fotografiją turi nurodyti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą,
fotografijos padarymo vietą, fotografijos pavadinimą.
17. Fotografijų gavimo patvirtinimas bus išsiųstas elektroniniu būdu.
18. Fotografijos Konkursui gali būti teikiamos iki 2016 m. birželio 23 d. 10.00 val.
19. Fotografijos, neatitinkančios reikalavimų ar pateiktos pavėluotai, nebus vertinamos.

20. Visų Konkurso dalyvių fotografijos bus talpinamos socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje
„Meteo.lt“, specialiai šiam Konkursui sukurtame albume, nurodant autoriaus vardą, pavardę, fotografijos
pavadinimą ir padarymo vietą.
21. Konkurso organizatorius pasilieka teisę neatlygintinai ir be apribojimų naudoti Konkurso
dalyvių fotografijas (nurodant fotografijos autorių ir pavadinimą) įvairiuose Tarnybos leidiniuose,
Tarnybos interneto svetainėje, socialinių tinklų „Facebook“, „Twitter“ paskyrose, Tarnybos rengiamose
parodose, kitoje švietėjiškoje veikloje. Konkurso dalyvių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas
fotografijų pateikimas Konkursui.
22. Tarnyba bet kuriame Konkurso etape turi teisę prašyti Konkurso dalyvio papildomos
informacijos iškilus abejonei dėl autorystės, fotografavimo laiko ir panaudotų efektų.
23. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti Konkurso Nuostatus.
III SKYRIUS
FOTOGRAFIJŲ VERTINIMAS IR ATRANKA
24. Konkursui pateiktų fotografijų atitikimą sąlygoms vertina Tarnybos sudaryta komisija.
25. Konkurso organizatorius prizus įsteigia dviem fotografijų autoriams:
25.1. Pirmą nugalėtoją išrenka socialinio tinklo „Facebook“ paskyros „Meteo.lt“ lankytojai,
atiduodami savo simpatijas patikusioms fotografijoms. Fotografijos autorius, kurio fotografija surenka
daugiausiai simpatijų (liet. „Patinka“, angl. „Like“) minėtoje paskyroje, tampa nugalėtoju. Balsai
skaičiuojami iki 2016 m. birželio 23 d. 13.00 val.
25.2. Antrą nugalėtoją išrenka Tarnybos sudaryta vertinimo komisija. Pagrindiniai fotografijos
vertinimo kriterijai – temos atskleidimas ir kūrybiškumas.
26. Laimėtojai apie laimėjimą bus informuoti asmeniškai 2016 m. birželio 23 d.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
27. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti originaliais organizatoriaus prizais.
28. Konkurso nugalėtojai bus skelbiami 2016 m. birželio 23 d. socialinio tinklo „Facebook“
„Meteo.lt“ paskyroje, taip pat Tarnybos svetainėje adresu www.meteo.lt
29. Fotografijų pateikimas Konkursui laikomas Konkurso dalyvio ir Konkurso organizatoriaus
susitarimu laikytis šiuose Nuostatuose išdėstytų reikalavimų ir sąlygų.
____________________

