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ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO GIMNAZIJOS 

FOTOGRAFIJOS KONKURSO  

„ŠIAULIAI PRO STASIO ŠALKAUSKIO GIMNAZIJOS LANGĄ“  

NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1. Fotografijos konkurso „Šiauliai pro Stasio Šalkauskio gimnazijos langą“ organizavimo 

nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja konkurso tikslą, vykdymo laiką, konkurso 

organizavimo, darbų vertinimo ir apdovanojimų tvarką.  

2. Fotografijos konkursą „Šiauliai pro Stasio Šalkauskio gimnazijos langą“ (toliau -  

Konkursas) organizuoja Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija (toliau - Organizatorius).  

3. Konkursas yra skiriamas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Šiaulių Stasio 

Šalkauskio gimnazijos (toliau - Gimnazija) 80 metų jubiliejaus paminėjimui. 

4. Konkurso tikslas - pažvelgti į Šiaulių miestą ir Gimnazijos kasdieninio gyvenimo situacijas 

per fotoaparato objektyvą, paskatinti Šiaulių miesto ir Gimnazijos moksleivius bei mokytojus 

vizualiai improvizuoti pateikta tema, ugdyti kūrybiškumą ir meilę Šiaulių miestui.  

 

II. KONKURSO SĄLYGOS 

5. Konkurse be išankstinės registracijos gali dalyvauti visi pageidaujantys Šiaulių miesto 

ugdymo įstaigų mokiniai nuo 13 metų amžiaus, tėvai, mokytojai.  

6. Dalyviai skiriami į 3 grupes: A - 7-9 (I gimn.) kl. mokiniai, B - II-IV kl. mokiniai, C - 

suaugusiųjų grupė.  

7. Vienas autorius Konkursui gali pateikti iki 3 fotografijų. 

8. Konkursui pateiktos fotografijos turi atitikti temą „Šiauliai pro Stasio Šalkauskio gimnazijos 

langą“. Pagrindinis objektas matomas pro gimnazijos langą - miesto dominantės (Šaulio aikštė, 

Šiaulių viešbutis, Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedra, vandentiekio bokštas ir kt.) bei 

Šiaulių miesto gyvenimas (kasdieninės ir šventinės akimirkos, netikėtos situacijos, improvizuoti 

momentai, atrakcijos, netikėtas požiūris į paprastus dalykus, meninė kūryba ir kt.). 

9. Kartu su fotografijomis turi būti atsiųsta kontaktinių duomenų lentelė (pridedama). 

10. Fotografijos su Kontaktiniais duomenimis siunčiamos Konkurso koordinatorei Irenai 

Kiltanavičienei elektroniniu paštu pavrena@gmail.com  iki 2018 m. sausio 30 d. (imtinai).  

 

III. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

11. Konkursui siunčiamos tik skaitmeninės fotografijos (toliau – Failai), kurios privalo atitikti 

šiuos reikalavimus:  

11.1. failas turi būti pavadintas, nurodant fotografijos pavadinimą ir grupę (pvz.: pavadinimas, 

A; pavadinimas, B);  

11.2. failas turi būti JPEG formatu;  

11.3. failas gali būti bet kokios rezoliucijos, tačiau turi būti galimybė jį atspausdinti ant A3 

formato lapo, neprarandant vaizdo kokybės;  

11.4. failus autorius gali redaguoti, tačiau fotografija turi atskleisti pagrindinę jos darymo 

idėją. 

12. Organizatoriai fotografijų, patekusių į finalą ir atrinktų parodai, prieš spausdindami 

neredaguoja.  
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III. VERTINIMAS 

13. Konkurso fotografijas vertina komisija, sudaryta iš 5 narių. 

14. Komisija fotografijas vertina anonimiškai, nežinodama, kas jų autorius. Visoms  

fotografijoms suteikiamas registracijos numeris, naudojamas viso Konkurso metu. Už fotografijų 

registraciją ir anonimiškumą konkurso metu atsakingi Organizatoriai.  

15. Vertinimo kriterijai:  

15.1. atitikimas konkurso temą; 

15.2. idėjos originalumas;  

15.3. meniškumas ir kūrybinė interpretacija; 

15.4. techninė nuotraukų kokybė.  

16. Komisija iš visų Konkursui pateiktų fotografijų į finalą  išrenka po 5 geriausias grupėje.  

17. Organizatorius į finalą patekusias fotografijas atspausdina ir eksponuoja Vilniaus gatvės 

lauko vitrinose nuo 2018 m. vasario 15d. iki 2018 m. vasario 28 d., o vėliau - Stasio Šalkauskio 

gimnazijoje.  

18. Komisija, vadovaudamasi vertinimo kriterijais, visose grupėse išrenka geriausią Konkurso 

fotografiją. 

19. Komisija pasilieka teisę paskelbti daugiau nominacijų. 

  

 

IV. APDOVANOJIMAI 

20. Konkurso parodos atidarymas ir apdovanojimų ceremonija vyks 2018 m. vasario 15 d.  

Vilniaus gatvės lauko vitrinose.   

21. Visi parodoje eksponuojamų fotografijų autoriai apdovanojami Šiaulių Stasio Šalkauskio 

gimnazijos direktorės padėkomis.  

22. Geriausiųjų fotografijų grupėse autoriai apdovanojami specialiais prizais - USB raktais 

(atmintukais). 

23. Organizatorius geriausias grupių fotografijas atspausdina (A4 formatu) ir įteikia fotografijų 

autoriams.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

24. Autorius, pateikdamas fotografijas Konkursui, tampa Konkurso dalyviu bei sutinka su šio 

Konkurso Nuostatais ir sąlygomis. 

25. Konkurso dalyvis, pateikdamas fotografiją (-as) Konkursui, patvirtina, kad yra šios (-ių) 

fotografijos (-ų) autorius ir,  kad yra gavęs joje (-ose) užfiksuotų asmenų sutikimą šią (-ias) 

nuotrauką (-as) naudoti Konkurse.  

26. Už autorinių teisių pažeidimus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus atsako 

nuotraukas atsiuntęs asmuo.  

27. Organizatorius turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo atsiųstas fotografijas naudoti  

viešinimo tikslais, publikuoti internetinėje erdvėje, eksponuoti tęstinėse parodose.  

28. Organizatorius pasilieka teisę keisti Konkurso nuostatus ir įsipareigoja apie pakeitimus 

informuoti Konkurso dalyvius.  

29. Išsamesnę informaciją dėl Konkurso ir galimybės pasidairyti pro Stasio Šalkauskio 

gimnazijos langus teikia Konkurso koordinatorė Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos neformaliojo 

švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Irena Kiltanavičienė  el. paštu pavrena@gmail.com arba 

telefonu 8 612 38 377.  

 

____________________________________ 
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                                                                                                                                         Priedas                                                                                                                                                                              

 

 

ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO GIMNAZIJOS FOTOGRAFIJOS KONKURSAS 

„ŠIAULIAI PRO STASIO ŠALKAUSKIO GIMNAZIJOS LANGĄ“ 

2018-02-15 

Eil. 

Nr. 

Autoriaus 

vardas, pavardė 

Ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

Grupė Autoriaus 

telefono Nr. 

Autoriaus 

el. pašto 

adresas 

Fotografijos 

pavadinimas 

       

       

       

 

___________________________________________ 

 


