Amatieru fotokonkursa
„Ikviens tūrists var būt fotogrāfs”
NOLIKUMS
Konkursu organizē: Preiļu un Riebiņu novada TIC, Kārsavas iela 4, Preiļi, LV-5305, tel. +371
65322041
2.
Konkursa mērķis: aicināt vietējos iedzīvotājus baudīt zelta rudeni, nebraukt nekur tālu, bet
iepazīt Preiļu un Riebiņu novada tūrisma objektus. Skaistākos mirkļus aicinām iemūžināt
fotogrāfijās, kas papildinās TIC foto datu bāzi un popularizēs Preiļu un Riebiņu novadu.
3.
Dalībnieki: visu vecumu fotoamatieri.
4.
Konkurss norisinās no 2015.gada 23.septembra līdz 18.oktobrim.
5.
Fotogrāfijas jāsūta uz e-pastu: tic@preili.lv vai jāienes TICā kādā datu nesējā elektroniskā
veidā.
6.
Prasības:
6.1. Konkursam iesniedzamas iepriekš nepublicētas fotogrāfijas elektroniskā veidā.
6.2. Nav ierobežojuma fotogrāfiju skaitam vienam fotoamatierim.
6.3. Fotogrāfijā jābūt redzamam Preiļu un Riebiņu novada tūrisma objektam (dabas objekti,
kultūrvēsturiskie objekti, naktsmītnes, pakalpojumu sniedzēji, privātās kolekcijas utt.) jeb
viss, kas raksturo un ir daļa no tūrisma abos novados.
6.4. Fotogrāfijām jābūt kvalitatīvām, attēlam detalizētam un asam.
6.5. Iesniedzot fotogrāfiju, jānorāda fotogrāfijas autora vārds, uzvārds, kontakttālrunis, kā arī
fotogrāfijā redzamā tūrisma objekta nosaukums.
6.6. Konkursa organizatori nepieņem fotogrāfijas, kuru saturs neatbilst konkursa mērķim,
pornogrāfiska satura fotogrāfijas, citas kultūras, rases, reliģijas, etniskās piederības vai kādas
personas aizskarošas fotogrāfijas, fotogrāfijas, ka iesniegtas pēc nolikumā noteiktā termiņa.
7.
Vērtēšanas kritēriji: fotogrāfiju atbilstība konkursa tēmai un kvalitātes kritērijiem,
oriģinalitāte, tehniskā izpildījuma kvalitāte, autora individuālais redzējums.
8.
Vērtēšanas komisija: Preiļu un Riebiņu novada TIC darbinieki Inese Martinkus, Iveta Šņepste,
Irēna Kjarkuža, Preiļu un Riebiņu novada domes sabiedrisko attiecību speciālisti Jolanta
Upeniece un Rolands Naglis, Preiļu Galvenās bibliotēkas darbinieki Ilga Lozda un Velta Popa.
9.
Vērtēšana notiks 2 kārtās. Līdz 23.oktobrim vērtēšanas komisija izvēlēsies labākas
fotogrāfijas,
kuras
tiks
publicētas
TIC
Facebook
lapā
https://www.facebook.com/Prei%C4%BCu-un-Riebi%C5%86u-novada-TIC737770359663598/timeline/ un būs pieejamas balsošanai ikvienam Facebook lietotājam līdz
1.novembrim.
10. Konkursa uzvarētāji: 3 fotogrāfiju autori, kas iegūs visvairāk atzīmju “Like”. Ar uzvarētājiem
TIC sazināsies pēc balsošanas beigām.
11. Balvas: Pārsteiguma balvas no TIC.
12. Fotogrāfiju lietošanas tiesības:
12.1. Konkursā iesniegtās fotogrāfijas paliek konkursa rīkotāja īpašumā. Konkursa rīkotājs tās var
izmantot pēc saviem ieskatiem, popularizējot tūrismu Preiļu un Riebiņu novadā – publicējot
tos internetā un/vai iespiežot drukātos materiālos.
12.2. Iesniedzot fotogrāfijas, to autors piekrīt visiem šī nolikuma nosacījumiem.
13. Informāciju par fotokonkursu var saņemt: TIC, Kārsavas ielā 4, Preiļos; zvanot pa tel.
65322041, 22339980 vai rakstot uz e-pastu: tic@preili.lv .
1.

