Fotokonkursa
„SPĀRNOTIE KAIMIŅI”
nolikums
1. Konkursa mērķis: popularizēt sabiedrībā interesi par putnu dzīvi un putnu
vērošanu.
2. Konkursa rīkotājs: Jaunmoku pils muzejs
3. Fotokonkursa norises laiks ir no 2016.gada 16.februāra līdz 11.aprīlim.
4. Konkursa mērķauditorija: cilvēki, kas mīl un fotografē dabu, īpaši putnus.
5. Vērtēšana: darbi tiks vērtēti 2 grupās: skolēnu un pieaugušo vecuma grupās.
Profesionālu ornitologu darbi tiks vērtēti atsevišķi.
6. Vērtēšanas komisija: Jaunmoku pils muzeja un Tukuma TIC pārstāvji, profesionāli
ornitologi.
7. Balvas: vērtīgas pārsteiguma balvas no Jaunmoku pils muzeja, Tukuma tūrisma
informācijas centra un veikala „Charlot”.
8. Vērtēšanas kritēriji:
atbilstība konkursa mērķim;
mākslinieciskais izpildījums;
fotografētā objekta unikalitāte;
stāsta par fotogrāfijas uzņemšanu kvalitāte.
9. Obligātas prasības: dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā trīs fotogrāfijas (formāts
30x40 cm). Konkursam netiks pieņemtas fotogrāfijas, kas iesniegtas digitālā datu
nesējā vai elektroniski.
Uz fotogrāfijas otras puses jāuzlīmē:
- Autora vārds, uzvārds, vecums, nodarbošanās, tālruņa numurs un e-pasta
adrese.
- fotogrāfijas nosaukums;
- stāsts līdz 1000 rakstu zīmēm par to, kur, kad un kā bilde tapusi.
Par iesniegtā darba piederību iesniedzējam un autortiesību ievērošanu atbildīgs pats
iesūtītājs.
10. Darbu iesniegšana: fotogrāfijas ar norādi «Fotokonkursam „Spārnotie kaimiņi”
jāiesniedz līdz 2016. gada 11.aprīlim Jaunmoku pilī (adrese: Rīga – Ventspils šosejas
75.km, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139) vai Tukuma tūrisma informācijas
centrā (adrese: Tukumā, Talsu 4) vai jāsūta pa pastu uz Jaunmoku pils muzeju (pasta
zīmogs 5.aprīlis). Vēlāk iesniegtie darbi konkursā netiks vērtēti.
11. Darbu autoru apbalvošana: Putnu dienā 21.aprīlī Jaunmoku pils muzejā.
12. Darbu izstādīšana: autoru darbi būs apskatāmi izstādē Jaunmoku pils muzejā no
19.aprīļa līdz jūnijam (izstādes norises laiks var nedaudz mainīties).
Konkursa organizētāji patur tiesības izstādē neizlikt un nevērtēt fotogrāfijas, kas
neatbilst obligātajām prasībām, ar zemu māksliniecisko un tehnisko kvalitāti, montētus
attēlus.
13. Darbu publicēšana: labākie darbi tiks ievietoti www.jaunmokupils.lv. Visas
iesniegtās fotogrāfijas paliks Jaunmoku pils muzeja īpašumā un tiks izmantotas
muzejizglītojošā darba vajadzībām.

