Fotografijos konkurso „Pasaulis tavo akimis“ taisyklės
1. Prieš pateikdami fotografijas ir jų aprašus konkursui, dalyvis turi užpildyti Registracijos anketą.
Užsiregistruodami konkursui, visi dalyviai patvirtina, jog susipažino ir sutinka su konkurso
taisyklėmis.
2. Konkurso komisijos svarstymui bus pateikti tik fotografijos su aprašais, pateiktos atsiųstos adresu
konkursas@pagalba.org kartu su pasirašytu Dalyvio sutikimu.
3. Fotografijas galima siųsti iki šių metų rugsėjo 1 d. (imtinai).
4. Konkurse gali dalyvauti asmenys, kuriems konkurso pradžios dieną yra suėję 18 metų, ir kurie yra
nuolatiniai ar ilgalaikiai Lietuvos gyventojai. Konkurso organizatorių darbuotojai negali dalyvauti
konkurse.
5. Fotografijos ir kartu pateikiamos istorijos (jų aprašai) turi būti susijusios su viena iš šių ar joms artimų
temų: žmogaus teisės (įskaitant ir socialines bei ekonomines), švietimas, saugumas, maisto sauga, taika
ir konfliktai, migracija, lygios moterų ir vyrų teisės, pilietinė visuomenė, urbanizacija, švari ir sveika
aplinka, klimato kaita, darbo ir gyvenimo sąlygos.
6. Konkursui gali būti teikiamos ir anksčiau publikuotos fotografijos.
7. Konkursui turi būti pateiktos fotografijos, sukurtos apsilankius vienoje iš šalių, gaunančių oficialią
paramą vystymuisi (OPV). Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Vystymosi paramos
komiteto
sudarytą
OPV
gaunančių
šalių
sąrašą
galite
rasti
čia:
http://www.oecd.org/dac/stats/49483614.pdf.
8. Konkursui fotografijas pateikti galit tik jų autorius. Pateikdamas fotografijas, konkurso dalyvis turi
patvirtinti, kad pateiktos nuotraukos yra originalūs jo kūriniai, nepažeidžiantys kito asmens ar autoriaus
teisių ir kitos intelektinės nuosavybės teisių, ir, kad kiti asmenys į šias nuotraukas neturi jokių teisių ar
teisėtų interesų.
9. Jei nuotraukose vaizduojami žmonės, kuriuos galima atpažinti, konkurso dalyvis turi dalyvio sutikime
pažymėti, kad yra gavęs (-usi) jų arba jų tėvų/globėjų raštiškus sutikimus viešai naudoti jų atvaizdus.
Šis reikalavimas netaikomas viešiems asmenims, atliekantiems veiklas pagal savo pareigas bei
atsitiktiniams asmenims, nufotografuotiems viešose vietose, jei jie negali būti lengvai atpažįstami.
10. Konkurso dalyviai sutinka perleisti fotografijas organizatoriams (Nacionalinei nevyriausybinių
vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformai, Europos namams, Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų ministerijai ir Europos Komisijai) naudoti nekomerciniais tikslais.
11. Konkursui pateiktos fotografijos ir jų aprašai negali būti užgaulūs ir skatinti neapykantą, fotografijose
negali būti vaizduojamos atviros sekso scenos ir žiaurumas, tekste esanti informacija negali pažeisti
asmenų teisės į privatumą.
12. Komisija pasilieka teisę diskvalifikuoti dalyvius, nesilaikančius keliamų reikalavimų.
13. Kiekvienas konkurso dalyvis turi pateikti nuo 3 iki 6 fotografijų.
14. Fotografijos turi būti sukurtos ne seniau nei prieš 5 metus (t.y., negali būti sukurti anksčiau kaip 2010
metais).
15. Fotografijos turi būti pateiktos JPG formatu.
16. Konkursui pateiktos fotografijos negali būti didesnės nei 3 MB.
17. Fotografijos gali būti koreguotos tik minimaliai: spalvos, ryškumo, šviesumo ir apkirpimo korekcijos
yra leidžiamos.
18. Fotografijos turi būti pateiktos su jų pavadinimais ir aprašu. Pavadinimas negali būti ilgesnis nei 10
žodžių, o aprašas – daugiau nei 100 žodžių. Konkurse bus vertinamos tik fotografijos pareiktos su
aprašu.
19. Konkurso dalyviai fotografijos pavadinimus turi užrašyti pagal sekantį pavyzdį:
Vardenis_Pavardenis_2013_Kenija
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20. Fotografijos apraše turėtų būti nurodyta konkreti vietovė, fotografuojamų asmenų, jei jie atpažįstami,
vardai ir pavardės, ir kuo daugiau faktinės informacijos, pvz. konkretus institucijos, mokyklos ar
organizacijos pavadinimas.
21. Fotografijų aprašas – istorija turi būti pateikta Word dokumente, o jo pavadinimas turi būti užrašytas
pagal sekantį pavyzdį: Vardenis_Pavardenis_fotografiju_aprasas.
22. Dalyvio sutikimas turi būti dalyvio pasirašyta ir atsiųsta PDF formatu kartu su fotografijomis ir jų
aprašu, o dokumento pavadinimas turi būti užrašytas
pagal sekantį pavyzdį:
Vardenis_Pavardenis_dalyvio_sutikimas .
23. Fotografijų autoriai (-ės) turi turėti originalias fotografijas, kurios būtų pakankamos rezoliucijos
spaudai (2 400 pikselių A4 formatui).
24. Komisijai atrinkus fotografijas, konkurso dalyviai sutinka atsiųsti originalaus dydžio fotografijas
spausdinimui ir sutinka, kad jos būtų eksponuojamos bei naudojamos viešinimui.
25. Konkursui pateiktos fotografijos su aprašu turi atitikti CONCORD Generalinės Asamblėjos 2007 m.
patvirtintą
Elgesio
kodeksą
dėl
vaizdų
ir
žinučių
(jį
galima
rasti
čia:
http://www.pagalba.org/lt/nuorodos/etikos_kodeksas_vaizdams_ir_zinutems )
26. Konkurso komisiją, kuri išrinks geriausias fotografijas, sudarys ne mažiau kaip 4 nepriklausomi nariai.
Komisija sprendimą priims ne vėliau kaip per 21 dieną po fotografijų pateikimui skirto termino
pabaigos.
27. Konkurso organizatoriai yra „Europos namai“ bei „Nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo
organizacijų platforma“. „15min“ yra informacinis ir sklaidos partneris.„15min“ neatsako už konkurso
organizavimą ir prizus.
28. Konkurso organizatoriai nugalėtojus informuos apie komisijos sprendimą ne vėliau kaip po 5 dienų
nuo sprendimo priėmimo.
29. Konkurso organizatoriai paskelbs nugalėtojus www.pagalba.org interneto svetainėje ne vėliau kaip
2015 m. spalio 10 d.
30. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti Vilniuje 2015 m. spalio paskutinę savaitę vyksiančiame parodos
atidaryme – apdovanojimo renginyje. Organizatoriai pasilieka teisę keisti apdovanojimo datą ir būdą.
31. Pirmosios vietos nugalėtojas (-a) bus apdovanota kelione į vieną iš besivystančių šalių Azijoje ar
Afrikoje. Visos kelionės išlaidos bus apmokėtos.
32. Antrosios vietos laimėtojui (-ai) bus įteiktas 300 eurų kuponas fototechnikos prekėms įsigyti.
33. Užėmęs trečiąją vietą asmuo gaus pakvietimus dviems į „Gera muzika gyvai“ organizuojamus
koncertus Vilniuje arba Kaune 2015-2016 rudenį, žiemą ir pavasarį.
34. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso prizus. Prizas negali būti keičiamas į pinigų
sumą. Prizas nėra teisinis ieškinys ir negali būti priteisiamas.
35. Asmeniniai konkurso dalyvių duomenys nebus pateikiami trečioms šalims. Konkurso organizatoriai
duomenis naudos tik konkurso tikslais.
36. Jei norite gauti daugiau informacijos, rašykite konkursas@pagalba.org .

Fotokonkurso organizatoriai: Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma, Europos namai. Šis fotografijų
konkursas yra projektų 2015 Europos metai vystymuisi: Dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo bendradarbiavimo veiklą bei Žiniasklaida vystymuisi
(Media4Development) dalis.
Projektai yra bendrai finansuojamas Europos Sąjungos ir LR užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai
programos lėšomis. Projektų turinys nebūtinai atspindi oficialią Europos Sąjungos poziciją. Daugiau informacijos apie Europos metus vystymuisi rasite
čia https://europa.eu/eyd2015/lt

