TELŠIŲ RAJONO MOKSLEIVIŲ FOTOGRAFIJŲ KONKURSO-PARODOS
„ČIA LIETUVA“, SKIRTOS ŽEMĖS DIENAI, NUOSTATAI
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Telšių rajono moksleivių fotografijų konkurso-parodos „Čia Lietuva“, skirtos Žemės
dienai, nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso-parodos „Čia Lietuva“, skirtos
Žemės dienai, (toliau – Konkursas-paroda) organizavimą, vykdymą, vertinimą.
2. Projektą organizuoja Telšių rajono geografijos mokytojų metodinė taryba (toliau – Taryba) ir
Telšių Švietimo centras (toliau – Centras).
3. Projekto organizatorių socialinis partneris – Telšių rajono savivaldybės švietimo ir sporto
skyrius (toliau – Skyrius).

II.

TIKSLAS

4. Tikslas – populiarinti mokinių fotografiją kaip saviraiškos priemonę, skatinti perteikti bei
fiksuoti aplinkos grožį ir ugdyti mokinių kūrybinius gebėjimus.
III.

KONKURSO DALYVIAI

5. Konkurse-parodoje dalyvauja Telšių rajono ugdymo įstaigų 6-12 klasių moksleiviai (toliau –
Dalyviai)
IV.

KONKURSO-PARODOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

6. Konkurso-parodos sąlygos skelbiamos Centro tinklalapyje www.sctelsiai.lt.
7. Vieta – Telšių Švietimo centras. ( S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai).
8. Vienos mokyklos moksleiviai gali pristatyti ne daugiau kaip 7 kokybiškas fotografijas, kurios
gali būti apdorotos nuotraukų koregavimo programomis. Dydis 21/15 cm, atspausdintos ant
fotopopieriaus.
9. Informacija apie fotografiją pateikiama kitoje jos pusėje, nurodant pavadinimą, autoriaus
vardą ir pavardę, klasę, mokyklos pavadinimą, konsultavusio mokytojo vardą ir pavardę.
10. Fotografijos pristatomos į Telšių švietimo centrą metodininkei A. Kleivienei arba į Telšių
Žemaitės gimnaziją geografijos mokytojai A. Šviežikienei iki 2017 m. kovo 1 d.
11. Konkursui pateiktus darbus vertina komisija.
Komisijos pirmininkas: Arūnas Juška, Telšių rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyrius
vyr. specialistas, komisijos nariai: Nilas Narmontas - foto studijos "Fotolotas" fotografas,
Aušra Sirutienė – Telšių suaugusiųjų mokyklos dailės mokytoja, Audrius Skukauskas –
Telšių „Germanto“ progimnazijos mokytojas, Irena Kačinauskaitė – Varnių M. Valančiaus
gimnazijos geografijos mokytoja.
12. Fotografijos, pateiktos vėliau nurodyto termino arba neatitinkančios techninių reikalavimų,
nevertinamos.

13. Geriausių darbų autoriai kviečiami į fotografijų parodos pristatymo renginį, apdovanojami
pagyrimo raštais ir prizais.
14. Parodos pristatymas vyks 2017 m. kovo 21 d. (antradienį) 14.00 val. Telšių Švietimo Centre
(S. Daukanto g. 35, Telšiai)
15. Konkurso rezultatai, nugalėtojai skelbiami Centro tinklalapyje, rajoninėje spaudoje.
V.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo konkursui pateiktas fotografijas naudoti
nekomerciniais tikslais – konkurso viešinimui, mokinių fotografijos populiarinimui,
eksponavimui parodose, publikavimui internetinėje erdvėje.
17. Pateikdamas fotografijas konkursui, autorius patvirtina, kad yra konkursui pateikti
fotografijų autorius. Už autorių teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės aktus atsako
nuotraukas pateikę konkurso dalyviai.
18. Konkurso-parodos rengimą koordinuoja Aldona Kleivienė, Centro metodininkė, tel.:
(8 444) 60 214, mob. 8 614 69160, el. paštas aldona.kleiviene@sctelsiai.lt ir Aurelija
Šviežikienė, Telšių Žemaitės gimnazijos geografijos mokytoja, mob. 8 614 60491, el.
paštas zemaitegeo@gmail.com.

