
NUOTRAUKŲ KONKURSO „DALINUOSI SEKUNDE SAVO VASAROS“

TAISYKLĖS

1. Konkurso tikslas – skatinti bendruomeniškumą bei puoselėti kūrybiškumą.

2. Konkurse gali dalyvauti visi Bitės SMC bendruomenės nariai.

3. Vienas dalyvis/autorius gali siųsti ne daugiau kaip 2 nuotraukas.

4. Tame pačiame laiške turi būti nurodyti kontaktiniai dalyvio duomenys (vardas, pavardė, tel.

numeris, el. paštas) bei įvardytas nufotografuotas objektas arba sugalvotas nuotraukos

pavadinimas.

5. Fotografijoje gali būti užfiksuotas su vasara susijęs ir temą atitinkantis reiškinys (-iai), asmuo

(-ys), įvykis (-iai).

6. Konkursui pateiktose fotografijose neturi būti užfiksuota jokio nepadoraus, moralės ir etikos

normų bei Lietuvos Respublikos įstatymų prieštaraujančio turinio.

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

7. Nuotraukas konkursui galima pateikti iki 2022 m. spalio 21 d., 24 val. el. paštu

indre.adomaitiene@gpbite.eu. Vėliau atsiųstos fotografijos nebus įtrauktos į konkursą.

8. Konkursas vyks 2022 m. spalio 24-28 dienomis Bitės SMC „Facebook“ puslapyje

https://www.facebook.com/gpbite.eu. Nuo spalio 24 d. 14 val. iki spalio 28 d. 14 val. vyks

„Facebook“ lankytojų balsavimas už labiausiai patikusią nuotrauką. Pasibaigus balsavimui,

nuotraukos bus reitinguojamos pagal surinktų mygtuko „Patinka“ paspaudimų skaičių.

9. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti 2022 m. spalio 28 d. 17 val. Bitės SMC svetainėje,

„Facebook“ paskyroje bei informuoti asmeniškai.

10. Prizais bus apdovanoti trys daugiausiai paspaudimų „Patinka“ surinktų nuotraukų autoriai.

11. Atsiųsdamas nuotrauką (-as) ir dalyvaudamas konkurse dalyvis:

● patvirtina, kad pats yra atsiųstų fotografijų autorius;

● atsižvelgdamas į asmens duomenų apsaugos įstatymą patvirtina, kad turi sutikimą asmens (-ų)

skelbti ir publikuoti nuotraukas, jeigu jis (jie) jose atpažįstamas (-i);

● sutinka, kad nuotraukos bus publikuojamos neatlygintinai;

● sutinka, kad jo vardas ir pavardė būtų nurodomi Bitės SMC „Facebook“ puslapyje;

● patvirtina, kad yra susipažinęs su konkurso taisyklėmis ir sutinka jų laikytis.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI NUOTRAUKOMS

12. Nuotraukos siunčiamos skaitmeniniu JPG/JPEG formatu.

13. Nuotraukos dydis neturi viršyti 10 MB.

14. Raiška – 300 dpi.
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15. Nuotraukos gali būti redaguotos kompiuterinės grafikos programomis.

16. Nuotraukos, neatitinkančios techninių reikalavimų, nebus vertinamos ir konkurse

nedalyvaus.

KITOS SĄLYGOS

Konkurso organizatorius įsipareigoja konkurso dalyvių asmeninius duomenis (vardą, pavardę ir el.

pašto adresą, telefoną) naudoti tik fotografijų konkurso organizavimo tikslais.

Konkurso organizatorės - Bitės SMC anglų kalbos mokytoja Indrė Adomaitienė ir IT mokytoja Eglė

Stankevičienė.


