MOBILOGRAFIJOS KONKURSO
„ŠYPSOKITĖS – FOTOGRAFUOJU” NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mobilografijos konkurso „Šypsokitės – fotografuoju” (toliau – konkurso) nuostatai nustato
tikslus, dalyvavimo sąlygas, konkurso eigą bei vertinimo kriterijus.
2. Mobilografija – tai naujas fotografijos žanras, kuriame visiškai ignoruojamas fotografijų
techninis atlikimas ir kokybė. Svarbu užfiksuotas objektas, pagauta emocija bei juntama
nuotaika.
3. Konkurso Tema:
3.1. Pavadindami konkursą „Šypsokitės – fotografuoju” skatiname dalyvius ją laisvai plėtoti ir
interpretuoti.
3.2. Kviečiame dalyvius pastebėti ir savo nuotraukose užfiksuoti džiugias gyvenimo akimirkas,
linksmus šalia jūsų esančius žmones – draugus, artimuosius, kaimynus, bendramokslius,
bendradarbius, vaikus ir suaugusius, moteris ir vyrus, visus kurie su jumis dalinasi savo
gera nuotaika ir šypsenomis.
II. TIKSLAI
4. Skatinti Kėdainiečių kūrybiškumą bei saviraišką.
5. Parodyti visuomenei, kad išsiskiriančias fotografijas kurti gali kiekvienas, nepriklausomai nuo
turimo fotoaparato.
III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
6. Konkursą organizuoja Kėdainių fotografų draugija (toliau - KFD) kartu su VšĮ „Tavo Miestas“
ir interneto portalu Kėdainietis.lt
7. Konkurso rezultatai bus paskelbti ir konkurso dalyvių fotografijų paroda bus pristatyta
visuomenei 2011 gegužės 7 d. Kėdainiuose Gatvės Muzikos Dienos metu.
8. Konkurso fotografijos priimamos iki 2011 balandžio 25 d.
9. Konkurso fotografijos iki nurodytos dienos turi būti išsiųstos el.paštu konkursas@kfd.lt, žinutės
pavadinime nurodant „Mobilografija Vardas Pavardė”.
IV. DALYVAVIMO SĄLYGOS
10. Konkursui priimamos tik mobiliaisiais telefonais ir kompaktiniais fotoaparatais darytos
nuotraukos.
11. Konkurse gali dalyvauti visi buvę, esami ir būsimi Kėdainiečiai, nepriklausomai nuo amžiaus ir
užsiėmimo.
12. Konkurse negali dalyvauti asmenys, fotografine veikla užsiimantys profesionaliai (t.y. gaunatys

nuolatines pajamas) bei KFD nariai.
13. Vienas dalyvis gali pateikti iki 5 atskirų fotografijų arba 2 fotografijų serijas po 2-3 nuotraukas.
14. Darbai turi būti siunčiami .jpeg formatu, ne didesne nei 3000 taškų ilgąja kraštine. Vienos
nuotraukos dydis negali viršyti 4 mb.
15. Siunčiamas failas turi būti pavadintas “pavarde_fotografijospavadinimas”.

V. VERTINIMO KRITERIJAI
16. Įdomiausius bei originaliausius darbus atrinks autoritetinga ir linksma vertinimo komisija.
17. Vertinant darbus bus atsižvelgiama:
17.1.

Fotografijos atitikimas konkurso temai

17.2.

Kūrybiškumas ir originalumas

17.3.

Perteikiama nuotaika

18. Darbai nebus vertinami, jei:
18.1.

Nebus atsiųsti iki 2011 balandžio 25 d.

18.2.

Jei neatitiks siunčiamiems failams keliamų reikalavimų.

19. Visos konkurso fotorafijos bus eksponuojamos interneto svetainėje www.kedainietis.lt, skiltyje
„Fotokonkursas - Mobiliografija”.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę panaudoti atsiųstas fotografijas, nurodydami autorystę
eksponuojant parodą interneto erdvėje bei realybėje, anonsuojant šį ar kitus konkursus
„Mobiliografija“, spausdinant leidiniuose (jei tokie bus leidžiami), susijusiuose su paroda ar
konkursu, neišmokant honoraro. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas nuotraukų
atsiuntimas į konkursą.
21. Konkurso organizatoriai neprisiima atsakomybės už nuotraukose vaizduojamų asmenų
privatumo teisių pažeidimus ir rekomenduoja autoriams susipažinti su patvirtintais teisės aktais.
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