Fotokonkursa “Jauniešu foto kalendārs 2016”
NOLIKUMS
1. Konkursa organizētājs
1.1. Fotokonkursu rīko Valmieras novada fonda Jauniešu ideju laboratorija (turpmāk – JIL),
jaunieši, kas dod iespēju citiem jauniešiem īstenot savas idejas.
1.2. Oficiālais JIL pārstāvis: nodibinājums “Valmieras novada fonds” (turpmāk – VNF), reģ.nr.
40008093066.

2. Konkursa mērķis
2.1. Popularizēt jauno fotogrāfu darbus, kas tiks ievietoti JIL veidotajā jauniešu foto
kalendārā 2016. gadam.
2.2. Foto kalendārus varēs iegādāties par simbolisku ziedojumu, un iegūtie naudas līdzekļi
tiks ziedoti Valmieras un tās apkārtnes attīstībai, atbalstot jauniešu idejas un projektus.

3. Balvas
3.1. Labākie jauniešu foto tiks iekļauti JIL 2016. gada foto kalendārā, ko varēs iegādāties
Valmieras novada fondā (Valmierā, Garā ielā 10), kā arī tie būs pieejami citās
tirdzniecības vietās un pasākumos.
3.2. Kalendārā tiks publicēti visi labāko jauno fotogrāfu vārdi un uzvārdi.
3.3. Labāko foto autori saņems veicināšanas balvas no JIL atbalstītājiem.

4. Fotokonkursa mērķauditorija
4.1. Foto var iesniegt jaunieši no visas Latvijas.
4.2. Katrs jaunietis var iesūtīt līdz 10 foto katram gadalaikam (piem., ziemai 10, pavasarim
10 utt.).
4.3. Par iesniegtā darba piederību iesniedzējam un autortiesību ievērošanu atbildīgs pats
iesūtītājs.

5. Iesniedzamā darba forma
5.1. Foto jābūt .jpg vai .tif formātā, izšķirtspēja: 300 dpi, garākā mala ir vismaz 2000 pikseļi.
5.2. Foto var tikt attēloti:
5.2.1. Dabasskati.
5.2.2. Pasākumi, svētki un dažādas aktivitātes.
5.2.3. Dažādu priekšmetu kompozīcijas.
Aicinām domāt radoši!
5.3. Foto failu nosaukumos autors norāda savu uzvārdu un gadalaiku, kurā vēlas redzēt
savu foto, piemēram, ABOLINA_ZIEMA.
5.4. Foto var iesūtīt arī no autoru arhīviem (pašu fotografētas).
5.5. Foto aicinām augšupielādēt interneta vietnē failiem.lv un sūtīt to atrašanās saites.
5.6. Foto var būt gan krāsaini, gan melnbalti.
5.7. Nedrīkst iesniegt aizskaroša, pornogrāfiska rakstura, uz vardarbību vērstus foto.
5.8. Iesniegtie foto tiks izmantotas galda kalendāra izveidei (A5 formāts), tāpēc aicinām sūtīt
foto, kas vislabāk izskatās mazā izmērā.

6. Darbu iesniegšana
6.1. Foto jānosūta uz e-pastu laboratorija@vnf.lv ar norādi fotokonkursam “Jauniešu foto
kalendārs 2016”.

6.2. Iesūtot foto, e-pastā jānorāda autora vārds, uzvārds, tālruņa numurs un pārstāvētā
pilsēta/novads. Vēlams norādīt arī sociālo tīklu kontaktus kā Twitter, Instagram (ja ir).
6.3. Fotogrāfijas jāiesūta līdz 2015. gada 18. oktobrim.

7. Foto vērtēšana
7.1. Foto tiks vērtēti 5 ballu sistēmā.
7.2. Foto vērtēšanas kritēriji.
7.2.1. Atbilstība mēnesim vai gadalaikam.
7.2.2. Kvalitāte (atbilstība norādītajiem formātiem 5. punktā).
7.2.3. Jauneklīgums un pozitīvisms.
7.2.4. Vizuālais baudījums un bildes kopskats.
7.2.5. Foto kompozīcija.

8. Fotogrāfiju izvērtēšanas komisija:
8.1. Jauniešu ideju laboratorijas pārstāvji.
8.2. Valmieras novada fonda padomes pārstāvji.
8.3. Valmieras fotogrāfi – profesionāļi.

9. Rezultātu paziņošana
9.1. Oficiālie fotokonkursa rezultāti tiks publicēti Valmieras novada fonda mājas lapā
www.vnf.lv.
9.2. Par fotokonkursa rezultātiem tiks informēti mediji.
9.3. Ar uzvarētājiem JIL sazināsies arī personīgi.

10. Papildu informācija
10.1. Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Samantu Bergu pa tālruņa numuru
26035182 vai pa e-pastu laboratorija@vnf.lv.
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