FOTOGRAFIJŲ KONKURSO
„ORAI IR VANDUO APLINK MUS“

NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Fotografijų konkurso „Orai ir vanduo aplink mus“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau –
Nuostatai) reglamentuoja Konkurso organizatorių, tikslus, uždavinius, Konkurso sąlygas,
Konkurso laimėtojų nustatymo ir laimėtojų apdovanojimo tvarką.
2. Konkurso organizatorius – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
(toliau – Tarnyba).
3. Konkurso koordinatoriai ir kontaktiniai asmenys:
3.1. Gytis Valaika, tel. 8 648 06028, el.paštas Gytis.Valaika@meteo.lt
3.2. Viktorija Čėglienė, tel. 8 648 06258, el.paštas Viktorija.Cegliene@meteo.lt
II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4. Konkursas organizuojamas minint Tarnybos veiklos šimtmetį.
5. Konkurso tikslai:
5.1. įtraukti visuomenės narius į Tarnybos šventės kūrimą;
5.2. sutelkti fotografija besidominčius asmenis kūrybiniam darbui Tarnybai aktualiomis
temomis.
6. Uždaviniai:
6.1. supažindinti visuomenę su Tarnybos veiklos sritimis;
6.2. skatinti visuomenės narius domėtis juos supančia aplinka ir joje vykstančiais
procesais;
6.3. skatinti dalyvių kūrybingumą ir aktyvumą.

III. KONKURSO SĄLYGOS
7. Vienas Konkurso dalyvis gali pateikti iki dviejų fotografijų.
8. Fotografijos turi būti padarytos paties Konkurso dalyvio.
9. Konkurse dalyvauja 2021 m. liepos 26 d. – rugpjūčio 20 d. atsiųstos fotografijos.
10. Konkursui pateikiamos fotografijos turi būti ne mažesnės kaip 1 MB dydžio.
11. Fotografijos siunčiamos el. pašto adresu konkursas@meteo.lt su prierašu “Fotografijų
konkursui”. Laiške nurodomi: dalyvio vardas, pavardė, nuotraukos atlikimo vieta,
nuotraukos pavadinimas arba trumpas aprašymas (ne daugiau 2–3 sakinių).
12. Pateikdamas fotografiją Konkursui, dalyvis patvirtina, kad:
12.1. yra fotografijos autorius ir kad yra gavęs joje užfiksuotų asmenų sutikimą šią
fotografiją naudoti Konkurse;
12.2. fotografijos turinys nepažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktų.
13. Už autorių teisių pažeidimus arba kitus pažeidimus, pagal galiojančius Lietuvos
Respublikos teisės aktus, atsako Konkurso dalyvis.
14. Fotografijų gavimo patvirtinimas bus siunčiamas elektroniniu paštu.

IV. VERTINIMO IR APDOVANOJIMO TVARKA
15. Konkurso sąlygų neatitinkančios fotografijos nevertinamos.
16. Fotografijas vertina Tarnybos sudaryta 5 asmenų komisija (toliau - Vertinimo komisija) ir
socialinio tinklo “Facebook” nariai.
17. Vertinimo komisija skelbia penkis nugalėtojus.
18. Socialinio tinklo „Facebook“ naudotojai išrenka vieną nugalėtoją. Visos Konkursui pateiktos
nuotraukos vienu metu bus įkeltos į Facebook Meteo.lt paskyroje specialiai sukurtą
nuotraukų albumą ir, per 19 punkte nurodytą laiką, daugiausiai simpatijų sulaukę darbai bus
apdovanojami.
19. 2021 m. rugsėjo 1 – 7 d. vyksta balsavimas socialinio tinklo „Facebook“ Meteo.lt
paskyroje.
20. Vertinimo komisijos ir “Facebook” balsavimo rezultatai skelbiami 2021 m. rugsėjo 10 d.
Tarnybos interneto svetainėje ir Tarnybos “Facebook” paskyroje. Konkursą koordinuojantys
asmenys atskirai informuoja Konkurso nugalėtojus el. paštu.
21. Nugalėtojų nuotraukos bus įkeliamos į Tarnybos interneto svetainę https://www.meteo.lt.
22. Konkurso nugalėtojai apdovanojami originaliais Tarnybos įsteigtais prizais.
23. Konkurso nugalėtojų apdovanojimas vyks 2021 m. rugsėjo mėnesį Vilniuje arba prizai bus
išsiųsti paštu (priklausomai nuo aplinkybių, o tikslios detalės bus praneštos nugalėtojams
asmeniškai ir paskelbtos Tarnybos interneto svetainėje https://www.meteo.lt).
VIII. KITOS SĄLYGOS

24. Konkursui pateikta asmeninė informacija bus naudojama tik su Konkursu susijusiais
tikslais. Kilus klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo (asmens duomenų viešinimo,
saugojimo trukmės ir pan.), Konkurso dalyviai gali kreiptis į Tarnybos duomenų apsaugos
pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@meteo.lt arba susipažinti su informacija pateikta
adresu http://www.meteo.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga.
25. Tarnyba neatsako už dalyvio patirtas išlaidas, susijusias su dalyvavimu konkurse.
29. Tarnyba pasilieka teisę neatlygintinai ir be apribojimų naudoti Konkurso dalyvių darbus
(nurodant darbo autorių ir pavadinimą) įvairiuose Tarnybos leidiniuose, Tarnybos interneto
svetainėje, socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Instagram“ ir kitose viešose erdvėse.
30. Tarnyba pasilieka teisę keisti Konkurso taisykles, apie tai pranešant puslapyje
https://www.meteo.lt
31. Konkurso dalyviai, atsiųsdami savo fotografijas, sutinka su šiuose Nuostatuose
išdėstytomis sąlygomis.
____________________________

