FOTO KONKURSS
„Neparastais un saudzējamais manā novadā”
NOLIKUMS
1. Konkursa idejas apraksts
Daba ir ļoti daudzveidīga. Bioloģiskā daudzveidība nozīmē dzīvo organismu formu dažādību visās
iespējamās vidēs. Tas ir dabas kapitāls, uz kuru balstās mūsu ekonomika un labklājība.
Būtiski, lai arī ikdienā cilvēki aizdomātos par to un saskatītu iespējas, jo dabas vērtības nodrošina
cilvēkus ar tīru ūdeni, augstvērtīgu pārtiku, ārstniecības resursiem un dzīves pilnvērtības izjūtu.
Varbūt mūsu novadā ir kāda ainava, dabas objekts, savvaļas augs vai dzīvnieks, kuru jūs vēlētos, lai
par to uzzina vairāk cilvēku, tādējādi pievēršot uzmanību tā saglabāšanas nozīmīgumam.
Tāpēc Eiropas Savienības informācijas punkts Gulbenes bibliotēkā izsludina digitālo darbu
fotokonkursu „Neparastais un saudzējamais manā novadā” par neparastiem, īpašiem un
saudzējamiem dabas objektiem Gulbenes novadā.
Konkursa formāts – digitālās fotogrāfijas, saturs – konkursa dalībnieku radošās izpausmes brīvība!
2. Konkursa dalībnieki
2.1. Konkursā kā dalībnieks var piedalīties ikviens interesents vecumā no 15 gadiem, bez
nodarbošanās ierobežojuma, kurš konkursa darbus iesniegs atbilstoši nolikumā norādītajām
prasībām.
2.2. Konkursā dalībnieki piedalās individuāli.
3. Konkursa norise
3.1. Lai piedalītos konkursā, dalībniekiem no 2011.gada 17.oktobra līdz 2011.gada 7.novembrim
(ieskaitot) jāiesniedz konkursam sagatavotās fotogrāfijas, nosūtot tās elektroniski uz e-pastiem:
indra@gulbenesbiblioteka.lv vai vija@gulbenesbiblioteka.lv
3.2. Katrs dalībnieks iesniedz līdz 3 fotogrāfijām dalībai konkursā. Iesniedzot darbus dalībai
konkursā, jānorāda autora vārds, uzvārds un kontaktinformācija : e-pasts un telefona numurs.
3.3. Visiem konkursā iesniegtajiem foto materiāliem jābūt saistītiem ar konkursa tematu
„Neparastais un saudzējamais manā novadā”, un tiem jābūt papildinātiem ar iesniegtā foto materiāla
aprakstu – 1 teikuma robežās, tuvāk aprakstot izraudzīto dabas objektu un tā atrašanās vietu.
Paskaidrojošais teksts rakstāms e-pasta vēstulē un jānosūta kopā ar fotogrāfijām.

3.4. Iesniegtie foto materiāli tiks publiskoti interneta vietnē www.gulbenesbiblioteka.lv, kur laika
posmā no 2011.gada 9.novembra līdz 2011.gada 21.novembrim ikvienam lasītājam būs iespēja
skatīt un vērtēt darbus. Fotogrāfija, kuras iegūs augstāko lasītāju vērtējumu, saņems „Lasītāju
simpātiju” balvu.
3.5. No 2011.gada 21.novembra līdz 2011.gada 24. novembrim notiks konkursam iesniegto darbu
vērtēšana. Darbus vērtēs īpaši šim notikumam izveidota žūrijas komisija, kurā būs pārstāvji no
Latvijas Dabas fonda, dabas novērojumu portāla www.dabasdati.lv , FotoAkadēmijas, Eiropas
Savienības informācijas punkta Gulbenē un Gulbenes bibliotēkas.
3.6.Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 2011.gada 24. novembrī www.gulbenesbiblioteka.lv
4. Apbalvošana un darbu publiskošana
4.1. Konkursa ietvaros balvas saņems trīs godalgotās vietas un vienu balvu nominācijā „Lasītāju
simpātija”. Balvā – USB atmiņas kartes.
4.2. Žūrijas komisija izvērtēs un 10 labākajiem iesniegto darbu autoriem būs iespēja apmeklēt 5
stundu apmācību semināru - plenēru lielākās privātās fotoskolas Baltijā „FotoAkadēmija”
pasniedzēja vadībā Gulbenes bibliotēkā.
4.3. Konkursa norises laikā var tikt piešķirtas arī citas veicināšanas un simpātiju balvas.
5. Konkursa organizētāju kontaktinformācija
Papildus
informāciju
par
konkursu
var
saņemt,
indra@gulbenesbiblioteka.lv vai zvanot pa tālruni 64771335.
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