Kūrybinis fotografijų konkursas „Misija Taika“
Konkursas organizuojamas minint Lietuvos įstojimo į NATO 15-ąsias metines.
Kovo 29 d. 2004 m. Vašingtone (JAV) deponavus Šiaurės Atlanto sutarties ratifikavimo raštus
Lietuva tapo visateise nare Aljanso, siekiančio užkirsti kelią kariniams konfliktams ir išsaugoti taiką
ir laisvę beveik vienam milijardui gyventojų. Aljanso narius jau 70 metų, nuo jo įsteigimo 1949 m.
sieja istorija, bendros vertybės ir siekiai.
Konkurso tikslas - ugdyti moksleivių supratimą apie NATO vykdomą misiją, susimąstyti, ką
patiems moksleiviams reiškia žodis „taika“.
Dalyvavimo sąlygos:
1. Pateikiamos nuotraukos turi atitikti šiuos kokybės reikalavimus:
rezoliucija – ne mažesnė nei 300 dpi.
Dydis –ne mažesnis nei 3 Mb.
2. Nuotraukas siųskite el. paštu Jolanta.Markeviciene@lvjc.lt iki 2019 m. balandžio 4 dienos.
Didesniems failams siųsti, prašome naudokite wetransfer platformą.
Laiške nurodykite: autoriaus vardą ir pavardę, amžių, miestą, ugdymo įstaigą, jei dirbote kartu su
mokytoju –jo/jos vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį bei nuotraukos pavadinimą.
3. Autorius konkursui gali pateikti ne daugiau kaip 1 darbą: 1 fotografiją, 1 diptiką, 1 triptiką.
4. Nuotraukos autorius pagal galiojančius teisės aktus atsako už autorinių teisių pažeidimus. Pateikdamas
nuotrauką konkursui, jis patvirtina, kad yra jos autorius, kad turi jame vaizduojamų asmenų sutikimą jų
atvaizdą naudoti plakate.
5. Konkursui pateiktos fotografijos konkurso metu gali būti publikuojami socialiniuose tinkluose, LVJC
internetiniame tinklapyje www.lvjc.lt bei kituose šiai sukakčiai paminėti skirtas veiklas pristatančiuose
tinklapiuose ar erdvėse.
6. Darbai bus eksponuojami Lietuvos vaikų ir jaunimo centre ir Krašto apsaugos ministerijoje. Tikslesnė
informacija apie laimėtojų darbų parodą ir jos atidarymą skelbsime balandžio 10 dieną kartu su
informacija apie konkurso nugalėtojus.
Apdovanojimai:
7. Iš visų konkursui atsiųstų nuotraukų Komisija išrinks tris darbus, kurių autoriams bus skiriamos I–III
vietos.
8. Komisija pasilieka teisę nugalėtoju ar II, III vietos laimėtoju skelbti keletą konkurso dalyvių.
9. Komisija pasilieka teisę skirti papildomus apdovanojimus už tam tikrus kriterijus.
10. Į parodą atrinktų darbų autoriai bus skelbiami laureatais.
KONKURSO LAUREATŲ APDOVANOJIMAS

11.

Konkurso nugalėtojai bus skelbiami 2019 m. balandžio 10 d.
12. Visi dalyviai, kurių darbai bus atrinkti parodai, apdovanojami laureatų diplomais. I–III vietų
nugalėtojai apdovanojami diplomais ir prizais.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Projekto organizatoriai pasilieka teisę darbus (jų fragmentus) neatlygintinai atgaminti, spausdinti,
demonstruoti, viešai skelbti ir platinti nurodant darbų autorius. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis
laikomas darbų atsiuntimas.
Asmuo kontaktams:
Jolanta Markevičienė
Tel. 852725319
El.p. Jolanta.Markeviciene@lvjc.lt
www.lvjc.lt

