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FOTOGRAFIJŲ KONKURSO „PAVASARIO ATVIRUKAS 2021“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Fotografijų konkurso „Pavasario atvirukas 2021“ (toliau – konkurso) nuostatai 

reglamentuoja konkurso tikslą ir uždavinius, reikalavimus dalyviams, konkurso organizavimo tvarką, 

darbų pateikimą ,vertinimą ir apdovanojimus.  

2. Konkursą organizuoja PRC „RoboLabas” (toliau - Centras).  

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konkurso tikslas - ugdyti dėmesingą aplinkai vaiką, siekiantį per fotografijos meną 

pastebėti metų laikų virsmą, atskleisti pavasario gamtos reiškinių savitumą, perteikti gamtos grožį. 

4. Uždaviniai: 

4.1. lavinti vaikų meninės fotografijos įgūdžius; 

4.2. ugdyti kūrybiškumą skatinant originalias idėjas perteikti fotografijose; 

4.3. populiarinti fotografiją, kaip saviraiškos priemonę, gamtos reiškinių stebėjimams. 

 

III. KONKURSO DALYVIAI 

 

5. Konkurso dalyviai: PRC „RoboLabas” ugdytiniai ir miesto mokyklų moksleiviai               

(1 – 4 kl., 5 – 8 kl., I – IV gim. kl.).  

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

6. Informacija apie fotografijų konkursą skelbiama PRC „RoboLabas” socialinio tinklo 

„Facebook” www.facebook.com/robotikos.centras paskyroje bei internetinėje svetainėje    

www.robo-labas.lt. 

7. Fotografijas konkursui dalyviai siunčia iki 2021 m. balandžio 22 d. (imtinai) el. paštu 

mindaugas@robo-labas.lt. 

8. Konkurso balsavimas vyks 2021 m. balandžio 23 d. – 2020 m. balandžio 29 d.  

9. Konkurso laimėtojai bus paskelbti 2021 m. balandžio 30 d. 

10. Fotografijų konkurso sąlygos:  

10.1. fotografijų skaičius ribojamas – vienas dalyvis gali pateikti iki 3 skirtingų fotografijų. 

10.2. konkursinių nuotraukų tematika: pavasaris, gamta, Šv. Velykos (fotografijos turi būti ne 

senesnės nei 1 metų); 

10.3. autorius, siųsdamas fotografija nurodytu el. paštu, turi nurodyti šiuos duomenis: 

autoriaus vardas, pavardė, amžius, klasė, ugdymo įstaiga, elektroninio pašto adresas, 

nuotraukos pavadinimas; 
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10.4. autorius, siųsdamas fotografijas konkursui, sutinka, kad jo darbas (-ai), vardas, pavardė, 

amžius, darbo (-ų) pavadinimas (-ai) gali būti viešinami 6 punkte nurodytose internetinėse svetainėse; 

10.5. konkurso dalyvis įsipareigoja užtikrinti, kad pateiktos nuotraukos yra originalūs jo 

kūriniai, nepažeidžiantys kito asmens ar autoriaus teisių ir kitos intelektinės nuosavybės teisių, kad 

kiti asmenys į šias nuotraukas neturi jokių teisių ar teisėtų interesų.  

 

V. VERTINIMAS 

 

11. Pateiktus darbus vertins Centro sudaryta komisija ir interneto svetainės 

www.facebook.com/robotikos.centras lankytojai; 

12. Fotografijų vertinimo kriterijai: 

12.1. nuotraukų kokybė; 

12.2. patrauklumas ir vaizdingumas, fotografijos originalumas; 

12.3. pavasario temos atskleidimas; 

12.4. meninė išraiška. 

13. Fotografijos vertinamos pagal šiuos klasių koncentrus: 1 – 4 kl., 5 – 8 kl., I – IV gim. kl. 

mokiniai.; 

14. Svetainės www.facebook.com/robotikos.centras lankytojai balsuos pridėdami Like ar kitą 

reakcijos ikoną prie patikusio darbo bei Centro komisija vertins darbus pagal nuostatuose nurodytus 

vertinimo kriterijus. Balsai iš svetainės lankytojų bei komisijos 

bus sumuojami ir išrenkamas vienas nugalėtojas kiekviename klasių koncentre; 

15. Fotografijos, neatitinkančios Konkurso reikalavimų, nebus vertinamos, taip pat bet koks 

socialiniame tinkle naudojamas dirbtinis, nelegalus balsavimo būdas bus traktuojamas kaip 

sukčiavimas ir dalyvis iš konkurso bus pašalintas; 

16. Centras pasilieka teisę atsiklausus (el. laiško patvirtinimo būdu) fotografijų autorių 

neatlygintinai eksponuoti darbus parodose, spausdinti savo leidiniuose bei kitaip jas viešai publikuoti 

(nurodant autoriaus pavardę). 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Trijų geriausių fotografijų autoriai (po vieną iš kiekvienos amžiaus 

grupės) bus apdovanojami diplomais ir organizatorių įsteigtomis dovanėlėmis. 

 

18. Informacija apie konkursą teikiama el. paštu: mindaugas@robo-labas.lt.  
 

19. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti konkurso nuostatus.   
 

___________________ 
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