FOTOGRAFIJŲ KONKURSO „MOKYMOSI GALIA IR ŽAVESYS“
ORGANIZAVIMO NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Fotografijų konkurso „Mokymosi galia ir žavesys“ organizavimo nuostatai (toliau –
nuostatai) nustato konkurso tikslą, vykdymo laiką, konkurso organizavimo ir apdovanojimų tvarkas.
2. Fotografijų konkursas „Mokymosi galia ir žavesys“ (toliau – Konkursas) yra vienas iš
XVIII suaugusiųjų švietimo savaitei, Europos suaugusiųjų mokymosi metams, Europos profesinių
gebėjimų savaitei ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos įkūrimo 25 metų sukakčiai skirtų
renginių.
3. Konkursui nuotraukos pateikiamos nuo 2017 m. lapkričio 10 d. iki 2017 m. lapkričio 26
d. (įskaitytinai).
II SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
4. Konkurso organizatorius – Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų
centras (toliau – Kompetencijų centras). Konkurse dalyvauti gali asmenys ir (arba) įstaigos be
išankstinės registracijos.
5. Kompetencijų centro darbuotojai dalyvauti konkurse negali.
6. Konkursui pateiktos nuotraukos turi atitikti konkurso temą „Mokymosi galia ir žavesys“.
7. Konkursui pateikiamos tik skaitmeninės nuotraukos (failai).
8. Konkursui siunčiamos skaitmeninės nuotraukos (failai) privalo atitikti šiuos reikalavimus:
7.1. JPG formatas, dydis – ne mažiau kaip 1 MB. Dydis pikseliais – ne mažiau nei 3000 x
2000. Pageidautina, kad pagal dydį ir kitus parametrus tai būtų spaudai tinkamas failas.
7.2. Failo pavadinimas turi būti sudarytas taip: nuotraukos pavadinimas, autoriaus vardas ir
pavardė.
7.3. Nuotraukos gali būti spalvotos arba nespalvotos.
9. Nuotraukas reikia siųsti elektroniniu paštu zydrunas.lymantas@sskc.lt nuo 2017 m.
lapkričio 10 d. iki 2017 m. lapkričio 26 d. (imtinai).
10. Kartu su nuotrauka (-omis) turi būti atsiųstas jos (-ų) pavadinimas (-ai), autoriaus vardas ir
pavardė bei kontaktiniai duomenys (telefono numeris ir (arba) el. pašto adresas). Ar pateikti kitą
informaciją (nuotraukos vieta, laikas, aprašymas, kas pavaizduota, ir t. t.), konkurso dalyvis
sprendžia pats.
11. Konkurso dalyvis, pateikdamas nuotrauką (-as) Konkursui, patvirtina, kad yra šios (-ų)
nuotraukos (-ų) autorius ir kad yra gavęs joje (-se) užfiksuotų asmenų sutikimą šią (-as) nuotrauką
(-as) naudoti Konkurse. Už autorinių teisių pažeidimus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos
teisės aktus atsako nuotrauką (-as) atsiuntę asmenys.
12. Konkurso dalyvis, pateikdamas nuotrauką (-as) Konkursui, patvirtina, kad nuotraukos (-ų)
turinys neskatina religinės, tautinės nesantaikos ar kitaip nepažeidžia Lietuvos Respublikos
įstatymų.
13. Konkurso dalyvis patvirtina, kad Konkursui pateikta nuotrauka (-os) nebuvo anksčiau
skelbta (-os) per visuomenės informavimo priemones.
14. Konkurso dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip 5 nuotraukas.

15. Konkurso dalyvis, pateikdamas nuotrauką (-as) Konkursui, iškart tampa Konkurso dalyviu
bei sutinka su šio Konkurso nuostatais ir sąlygomis.
16. Visos Konkursui pateiktos nuotraukos bus paskelbtos Kompetencijų centro „Facebook“
paskyroje www.facebook.com/sskc.lt. Informacija apie Konkursą – Kompetencijų centro interneto
svetainėje www.sskc.lt/Naujienos.
17. Konkurso dalyvis sutinka, kad Konkursui pateikta (-os) nuotrauka (-os) gali būti
neatlygintinai ir be apribojimų naudojamos Kompetencijų centro informacijos apie mokymosi
žavesį ir galią sklaidai.
18. Kompetencijų centras pareiškia, kad Konkurso metu gautų asmens duomenų apsaugai ir
tvarkymo teisėtumui užtikrinti bus imtasi visų būtinų, protingų ir pagrįstų priemonių.
19. Kompetencijų centras pasilieka teisę keisti Konkurso taisykles.
III SKYRIUS
KONKURSUI PATEIKTŲ NUOTRAUKŲ VERTINIMAS
20. Konkursui pateiktas nuotraukas vertins Kompetencijų centro Tarptautinio
bendradarbiavimo ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausieji specialistai. Du laimėtojus išrinks
Kompetencijų centro Tarptautinio bendradarbiavimo ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausieji
specialistai. Trečiu laimėtoju taps Kompetencijų centro „Facebook“ paskyroje daugiausiai „like“
surinkusi nuotrauka. Balsuoti gali kiekvienas „Facebook“ vartotojas už, jo nuomone, geriausią
fotonuotrauką Kompetencijų centro „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/sskc.lt nuo 2017 m.
lapkričio 10 d. iki 2017 m. lapkričio 26 d. (imtinai).

IV SKYRIUS
KONKURSO NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAI
21. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Konkurso
pabaigos Kompetencijų centro interneto svetainėje www.sskc.lt ir „Facebook“ paskyroje
www.facebook.com/sskc.lt.
22. Geriausių darbų autoriai bus apdovanojami rėmėjų dovanomis.
_______________________________________

