LNS JC Foto konkurss
“Latvijas 100gadei”

1. Konkursa organizatori
1.1. Konkursu organizē Latvijas Nedzirdīgo savienības Jauniešu centrs.
2. Mērķis
-

Veicināt nedzirdīgo aktīvistu radošo pašizteiksmi un radīt iespēju
nedzirdīgajiem izpaust savus talantus;

3. Konkursa dalībnieki
4.1. Ikviens nedzirdīgs cilvēks no visas Latvijas bez vecuma ierobežojumiem,
neatkarīgi no fotografēšanas iemaņām un pieredzēm.
5. Pieteikšanās un darbu iesniegšana
5.1. Pieteikšanās konkursam noris līdz 2018. gada 2.novembrim.
5.2. Līdz 2018.gada 2.novembrim foto jāielādē failiem.lv, norādot darba
autora vārdu un uzvārdu, un tā jānosūta uz LNS Jauniešu centra e-pastu:
jauniesi@lns.lv vai individuāli sazinoties ar LNS jauniešu centra vadītāju
Kristīni Kristu Magoni whatapp tel. nr.26863026.
6. Konkursa norises laiks
6.1. Konkurss norisinās līdz 2018.gada 15.novembrim.
6.2. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti Latvijas Nedzirdīgo savienības rīkotajā
pasākumā “Latvijas 100gadei” 17.novembrī, K/C “Rītausmā”.
7. Konkursa noteikumi
7.1. Fotogrāfijām jābūt uzņemtām Latvijas teritorijā.
7.2. Fotogrāfijās var būt attēloti cilvēki (portreti), ainavas, pasākumi (svētki, sporta
sacensības, aktivitātes brīvā dabā, u.c.), ikdienas dzīves ainas, u.c.

7.3. Fotogrāfijai jābūt labā kvalitātē: ar izteiksmīgu krāsu kontrastu, nav
pieļaujama montāža: kolāžas, mozaīkas, kombinēti kadri.

7.4. Fotogrāfijas jāiesniedz JPG formātā, izmērs: īsāka mala ne mazāka par
1500 pikseļiem..
7.5. Nepieņems fotogrāfijas sliktā kvalitātē, miglainas un grūti skatāmas, mazā
izmērā, citam piederošas, kā arī saturā vardarbīgas, erotiskas ar rupjībām utt.
7.6. Pirms konkursa aizliegts iesniedzamās fotogrāfijas publicēt draugiem.lv,
facebook, un citos portālos.
7.7. Foto konkursa organizatori garantē, ka dalībnieku iesniegtā informācija ir
konfidenciāla un trešajām personām netiks izpausta.
7.8. Dalībnieks foto konkursam var iesniegt ne vairāk kā 3 dažādas
fotogrāfijas.
7.9. Fotogrāfijas nedrīkst būt ņemtas no interneta, kuras nav paša autora darbs.
8. Vērtēšanas un vērtēšanas kritēriji
8.1. Iesūtītās fotogrāfijas tiks publicētas sociālajos tīklos LNS JC Facebook
lapas profilā, un ikviens varēs balsot par sev tīkamāko, spiežot “Like/Man patīk.
8.1. Iesūtītās fotogrāfijas darbu vērtēšanu nodrošina arī konkursa komisija,
kuras sastāvā ir Latvijas Nedzirdīgo savienības un Jauniešu centra pārstāvji.
8.2. Komisija vērtēs fotogrāfijas radošo pieeju un ideju oriģinalitāti.
9. Konkursa uzvarētāji un balvas:
9.1. Konkursa 1.-3. vietu ieguvēju – fotogrāfijas autori, kuru darbi būs
ieguvuši visaugstāko punktu skaitu pēc “Like/Man patīk” un pēc žūrijas vērtējuma,
tiks apbalvoti ar LNS Jauniešu centra sarūpētajām dāvanām.
10. Informācija
Papildus informācijas mājaslapā http://www.lns.lv/lat/jauniesu_centrs/,
FB lapā https://ej.uz/LNSJC vai rakstot uz e-pastu jauniesi@lns.lv, vai
personiski sazinoties ar LNS Jauniešu centra organizatoru grupu.

