
FOTOGRAFIJŲ KONKURSAS „PAVASARIO ATVIRUKAS“  NUOSTATAI  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

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

reglamentuoja konkurso organizavimo tvarką, darbų pateikimą ir vertinimą.   

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

3. Konkursas skirtas panagrinėti ir pastebėti pavasario grožį savo akimis.  

II. KONKURSO DALYVIAI  

4. Konkurso dalyviai: Visi norintys dalyvauti RoboVaikai ir RoboŠeimos.  

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS  

5. Fotografijų konkursas skelbiamas PRC „RoboLabas” socialinio tinklo „Facebook” 

www.facebook.com/robotikos.centras paskyroje bei internetinėje svetainėje www.robo-labas.lt 

6. Konkurso trukmė 2020 m. balandžio 9 d. – 2020 m. balandžio 27 d.  

7. Darbus konkursui dalyviai gali pateikti iki 2020 m. balandžio 20 d. 12.00 val.:  

7.1. darbus siųsti el. paštu mindaugas@robo-labas.lt  

8. Konkurso balsavimas vyks 2020 m. balandžio 20 d. – 2020 m. balandžio 27 d. 

12.00 val.  

9. Konkurso laimėtojai bus paskelbti 2020 m. balandžio 29 d. 

10. Fotografijų konkurso sąlygos:  

10.1. dalyvis vertinimui pateikia iki 5 skirtingų fotografijų,  

10.2. konkursui pateiktose fotografijose turi atsispindėti pavasario tema: gamta, buitis, Šv. 

Velykos ir kt. (fotografijos turi būti ne senesnės negu 1 metai),  

10.3. autorius, siųsdamas fotografijas konkursui, sutinka, kad jo darbas (-ai), vardas, pavardė, 

amžius, darbo (-ų) pavadinimas (-ai) gali būti viešinami 5 punkte nurodytose internetinėse 

svetainėse,  

10.4. autorius, siųsdamas fotografija nurodytu el. Paštu, turi nurodyti šiuos duomenis: autoriaus 

vardas, pavardė, amžius, elektroninio pašto adresas, nuotraukos pavadinimas,  

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.  

 11.  Vertinimas:  



11.1. pateiktus  darbus  vertins  Centro  sudaryta  komisija  ir  interneto 

 svetainės www.facebook.com/robotikos.centras lankytojai,  

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

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

11.4. punkte. Balsai iš svetainės lankytojų bei komisijos bus sumuojami ir išrenkami 3 prizinių vietų 

nugalėtojai.  

11.3. darbai, neatitinkantys reikalavimų, nurodytų 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5.  punktuose, 

nebus vertinami, taip pat bet koks socialiniame tinkle naudojamas dirbtinis, nelegalus balsavimo 

būdas bus traktuojamas kaip sukčiavimas ir dalyvis iš konkurso bus pašalintas.  

11.4. vertinimo komisija, vertindama fotografijos konkurso dalyvių darbus, vadovaujasi šiais 

kriterijais:  

11.4.1. nuotraukų kokybė,  

11.4.2. patrauklumas ir vaizdingumas,  

11.4.3. pavasario temos atskleidimas.  

11.4.4. 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).  

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

12. Trijų geriausių fotografijų autoriai apdovanojami PRC „RoboLabas” įsteigtais prizais. 

13. Informacija  apie  konkursą  teikiama  el. Paštu: mindaugas@robo-labas.lt  

14. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti konkurso nuostatus.  

______________________  

  

  

  

  


