APSTIPRINĀTS
Ar Mazsalacas novada pašvaldības domes
18.03.2020. lēmumu Nr.4.17

Fotokonkursa ‘’Mans Mazsalacas novads’’

NOLIKUMS
Mazsalacā
18.03.2020.

Nr. 8/2020

Rīkotājs: Mazsalacas novada Kultūras centrs un Tūrisma informācijas centrs (turpmāk - Rīkotājs).
Fotokonkursa mērķi: veicināt iedzīvotāju radošo darbību un iesaistīšanos pilsētas dzīves veidošanā
un notikumu atspoguļošanā; rosināt iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes.
Fotogrāfiju iesniegšana no 2020. gada 1. aprīļa līdz 2020.gada 1. augustam plkst. 12.00.
Piecu labāko fotogrāfiju autori tiks apbalvoti (viens labākās fotogrāfijas autors katrā no
kategorijām).
Balvu fonds: piecas dāvanu kartes, katra 20 euro vērtībā.
1. Vispārīgie noteikumi
1.1.
Fotokonkursā drīkst piedalīties ikviens foto entuziasts, fotoamatieris vai
profesionālis.
1.2.
Fotogrāfijas iesniedzējam obligāti ir jābūt fotogrāfijas autoram.
1.3.
Fotokonkursa tēma- Mans Mazsalacas novads.
1.4.
Attēls var būt uzņemts ar jebkādu fotokameru (digitālo, analogo), taču tam jābūt
tehniski kvalitatīvam.
1.5.
Iesūtīt drīkst tikai 2019. un 2020. gadā uzņemtus fotogrāfijas
1.6.
Fotokonkursa labākie darbi tiks ievietoti Mazsalacas novada kalendārā, publicēti
Mazsalacas novada mājas lapā, izmantoti prezentācijas materiālu, dažādu suvenīru izgatavošanai
un izstādes rīkošanai un citās aktivitātēs, kas saistītas ar Mazsalacas novada reklamēšanu.
1.7.
Fotokonkursa organizētāji patur sev tiesības iesūtītās fotogrāfijas izmantot 1.6
punktā minētajiem mērķiem, autortiesības un īpašumtiesības saglabājot autoram.
1.8.
Iesūtot fotogrāfijas konkursam, pretendents pieņem un piekrīt visām konkursa
nolikumā noteiktajām prasībām.
2.
Saturiskie noteikumi
2.1.
Fotogrāfijām ir jābūt fotografētam Mazsalacas novadā un jāatbilst kādai no zemāk
noteiktajām kategorijām:
1. tūrisma objekti novadā
2. pilsētvide
3. novadam raksturīgas ainavas
4. svētki novadā
5. gadalaiki
2.2.
Attēlā redzamais nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles un pieklājības normas
vai būt aizskarošs.
3.
Tehniskās prasības
3.1.
Attēlam jābūt taisnstūrveida (horizontāli, vertikāli) ar attiecību 2:3.
3.2.
Fotogrāfijas drīkst būt krāsainas vai melnbaltas.
3.3.
Fotogrāfijai jābūt dokumentāli korektai un nemanipulētai.
3.4.
Ar grafiskā dizaina programmām modificētas fotogrāfijas netiek pieņemtas.
Pieļaujama ir bilžu apstrāde- gaišums, kontrasti, utt. Nav pieļaujamas kolāžas, mozaīkas,
kombinētie kadri.

3.5.
Fotogrāfijām jābūt augstā izšķirtspējā un kvalitātē.
3.6.
Attēli var būt pagriezti (portrets vai ainava) un apgriezti (spoguļattēls).
3.7.
Aizliegta pārmērīga kopējā attēla krāsu nobīdes korekcija.
3.8.
Aizliegta manipulatīva iejaukšanās attēlā, mainot detaļas vai piešķirot tām īpašības,
kuras dabā nav sastopamas.
4.
Fotogrāfiju iesniegšana
4.1.
Viens autors drīkst iesniegt līdz 10 fotogrāfijām.
4.2.
Fotogrāfijas jāiesniedz JPG formātā.
4.3.
Fotogrāfijas var iesniegt, nosūtot tās uz e-pastu turisms@mazsalacasnovads.lv vai
arī nogādāt CD/Flash datu nesējā Rīkotāja norādītajā adresē.
4.4.
Fotogrāfijas jāiesūta/jāpiegādā kopā ar pieteikuma anketu (pielikumā), kurā
norādīts fotogrāfiju autora vārds, uzvārds, katras fotogrāfijas nosaukums un kategorija.
4.5.
Fotogrāfijas nosaukumam jāatbilst pieteikuma anketā norādītājam.
4.6.
Fotogrāfijas jāiesniedz līdz 2020. gada 1.augustam plkst. 12.00.
5.
Vērtēšana
5.1.
Fotogrāfiju vērtēšanu un atlasi veic žūrijas komisija šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja Mazsalacas novada Kultūras centra direktore Dace Jurka.
Komisijas locekļi: Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Valdis
Kampuss, sabiedrisko attiecību speciāliste Anete Gluha.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

Žūrijas komisijas tiesības:
Neizskatīt pieteikumus, kas neatbilst konkursa nolikuma prasībām.
Pieprasīt papildus informāciju no pretendentiem, kuri piedalās konkursā.
Fotogrāfiju izvērtēšanai piesaistīt neatkarīgus šīs jomas speciālistus.

5.3.
Komisija savā darbā ievēro fizisko personu datu aizsardzības jomu regulējošo
normatīvo aktu prasības. Konkursā pieteikto dalībnieku personu dati un papildus informācija, kas
ietverta pieteikuma anketā, netiek izpausta trešajām personām, izņemot dalībnieka vārdu, uzvārdu.

6. Kontaktinformācija
Tūrisma informācijas centrs
Adrese: Rūjienas iela 1, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215
Mob. tālrunis 28374774, e-pasts: turisms@mazsalacasnovads.lv

Domes priekšsēdētājs

H.Rokpelnis

