Fotokonkursa ”Man viņa ir visskaistākā” nolikums
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Fotokonkursa “Man viņa ir visskaistākā” organizators ir Rēzeknes tehnikums .
1.2. Konkursa mērķis: atzīmējot Latvijas valsts 100gadi veicināt jauniešu piederību
Latvijai, patriotismu un nacionālo apziņu.
1.3. Konkursa darba uzdevums: fotogrāfijā attēlot savu piederību Latvijai, cildinot
mūsu valsts dabas skaistumu, kultūras daudzveidību, tradīcijas , valsts simbolus un
Latvijas cilvēkus.
1.4. Konkursa dalībnieki: Rēzeknes tehnikuma izglītojamie.
1.5. Iesniedzot darbu, Konkursa dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar Konkursa
nolikumu un piekrīt tā nosacījumiem.
2. Fotogrāfiju iesniegšanas un noformēšanas kārtība
2.1. Tehniskās prasības: Konkursa dalībnieka paša uzņemta/-as digitāla/-as fotogrāfija/2.2. Darba iesniegšana: viens Konkursa dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā trīs
fotogrāfijas. Katram iesniegtajam darbam jānorāda tā nosaukums. Ja Konkursa
dalībnieks vēlas, var pievienot darba aprakstu, kas nepārsniedz 300 rakstu zīmes.
2.3. Iesniedzot darbu/-us, Konkursa dalībniekam obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds,
mācību grupa.
2.4. Darbu iesniegšana: līdz 2018. gada 5.novembrim uz e-pasta adresi
dainis.susejs@rezeknestehnikums.lv ar norādi ‘’Fotokonkursam’’ vai iesniedzot
personīgi 310.vai 313.kabinetā saglabātu USB kartē.
2.5. Konkursa dalībnieks, iesniedzot darbu/-us, ir atbildīgs par to, lai iesniegtajās
fotogrāfijās redzamie cilvēki būtu devuši atļauju fotogrāfiju publiskošanai.
2.6. Organizatoram ir tiesības nepieņemt darbu/-us, kas:
neatbilst Konkursa nolikumam un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem;
ir pretrunā ar vispārpieņemtajām morāles un ētikas normām;
satur jebkāda veida reklāmu.
2.7. Fotogrāfijas tiks izvietotas izstādē par godu Latvijas 100gadei Rēzeknes tehnikuma
centrālajā vestibilā.
3. Konkursam iesniegto darbu vērtēšana , Konkursa rezultātu paziņošana un
uzvarētāju apbalvošana
3.1. Darbu vērtēšana: tiks ņemta vērā Konkursa dalībnieka kā darba/-u autora radošā
ideja, ieguldītā darba apjoms, darba oriģinalitāte un iesūtītā materiāla mākslinieciskā
kvalitāte.
3.2. Darbu vērtēšanas komisija:
direktora vietnieks IT jomā Dainis Susejs,

interjera dizaina skolotāja Velga Sarmule,
direktora vietniece audzināšanas darba jomā Solvita Pavlovska,
IT profesionālo mācību priekšmetu skolotājs Artūrs Šneveļs,
Projekta metodiķe Svetlana Mikanova.
3.3. Konkursa rezultāti (informācija par Konkursa uzvarētājiem – labāko darbu
autoriem) tiks paziņoti 2018. gada 15.novembrī Latvijas 100gadei veltītā svinīgā
pasākumā un Rēzeknes tehnikuma mājas lapā www.rezeknestehnikums.lv
3.4. Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti ar Goda rakstiem , piemiņas balvām un pēc
iespējām ar paaugstinātu stipendiju.
4. Fotogrāfiju izmantošana
4.1. Visi Konkursam iesniegtie darbi, kas atbilst Konkursa nolikumam, tiks izrādīti
izstādē Rēzeknes tehnikumā no 2018.gada 7.novembra līdz 2018.gada 1.decembrim .
4.2.Konkursa dalībnieks – darba autors –, iesniedzot darbu Konkursam, piekrīt darba
izrādīšanai atbilstoši šajā punktā norādītajam.
4.3. Visi Konkursam iesniegto darbu materiāli (fotogrāfiju faili) paliek Organizatora
īpašumā. Organizatoram ir tiesības šos darbus neierobežoti izmantot nekomerciāliem
nolūkiem bez termiņa ierobežojuma.
4.4.Izmantojot Konkursam iesniegtos darbus, Organizators norāda Konkursa
dalībnieka – darba autora – vārdu, uzvārdu, mācību grupu.
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