
PATVIRTINTA 

Rokiškio kultūros centro direktoriaus 

2020 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 39 V   

 

TARPTAUTINĖS  FOTOGRAFIJOS MENO REZIDENCIJOS FOCUS 

ATRANKOS – KONKURSO  ORGANIZAVIMO NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Tarptautinės fotografijos meno rezidencijos FOCUS atrankos-konkurso nuostatai (toliau – 

Nuostatai)  nustato  tikslą, vykdymo laiką, konkurso organizavimo taisykles, vertinimo kriterijus ir 

įvertinimų tvarką. 

2.   Konkurse gali dalyvauti tik profesionalūs fotografai. 

3.  Konkurso tema   –  SVETIMAS/SAVAS MIESTAS: tarp kopijos ir originalo. Kviečiame 

įamžinti miesto erdves, išryškinant urbanistikos išskirtinumus kartu akcentuojant socialinius 

skirtumus bei dokumentinės fotografijos braižą, perteikiant  déjà vu, kuomet atrodo, jog dabar 

juntamas potyris ar matomas vaizdas jau buvo mus aplankęs praeityje. 

4.   Konkurso laikas – nuo 2021 m. balandžio 27 d. iki 2021 m. birželio 1 d. 

5.   Konkurso organizatorius – Rokiškio kultūros centras. 

 

II  SKYRIUS 

NUOTRAUKŲ IR DOKUMENTŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI 

 

6.  Konkursui pateikiamos tik skaitmeninių nuotraukų bylos (failai). 

7.   Konkursui siunčiamos  nuotraukų  skaitmeninės bylos (failai) privalo atitikti šiuos  reikalavimus: 

7.1 . JPG  formatas,  ne  mažiau  kaip  3  Mb.  Dydis pikseliais  ne  mažesnis  nei: ilgoji kraštinė 3000 

x 2000. Pageidautina, kad pagal dydį ir kitus parametrus tai būtų spaudai tinkamas failas. 

7.2. Failo pavadinimas : nuotraukos pavadinimas,  autoriaus vardas ir pavardė.          

7.3. Nuotraukos gali būti spalvotos, monochrominės arba juodai baltos. Skaitmeninės bylos (failai), 

neatitinkančios šių reikalavimų, vertinamos nebus. 

8.  Kartu su nuotraukomis atsiųsti laisvos formos CV, motyvacinį laišką, profesionalumą fotografijos 

srityje liudijantį dokumentą. 

9.  Nuotraukas siųsti  elektroniniu paštu focusrokiskis@gmail.com ne vėliau kaip  iki 2021 m. birželio 

1 d. 

10. Su nuotrauka kartu  pateikti laisvos formos aprašą,  užpildytą Word  formatu:, kuriame nurodoma: 

nuotraukos autoriaus vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys (telefonas, el. paštas);  kita 

informacija (nuotraukos laikas, vieta, kas joje vaizduojama, kita informacija autoriaus nuožiūra). 

Kiekvienos nuotraukos aprašymas turi būti ne trumpesnis kaip 3 sakiniai. 

11.  Konkurso dalyviai gali pateikti iki 5 vnt. nuotraukų, kadrai neturi kartotis. 

12.  Konkurso dalyviai pateikia nuotraukas, į kurias turi autoriaus teises, ir užtikrina kad asmenys, 

esantys nuotraukose, užfiksuoti teisėtai, gavus jų sutikimą. 
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13.  Konkurso organizatoriai turi teisę pareikalauti iš autoriaus papildomos informacijos, 

iškilus abejonių dé1 fotografavimo laiko, panaudotų specialiųjų priemonių ir kt. 

 

III SKYRIUS 

NUOTRAUKŲ Į VERTINIMAS 
 

14.  Nuotraukas vertina Konkurso nuotraukų vertinimo ekspertai (toliau — Ekspertai). 

15.  Ekspertų sudėtis  tvirtinama Rokiškio kultūros centro įsakymu. 

16.  Nuotraukos, pateiktos vėliau, nei numatyta šių Nuostatų 9 punkte, vertinamos nebus. 

17.  Ekspertai nuotraukas vertina anonimiškai. Kiekvienas ekspertas įvertina nuotraukas ir suteikia 

įvertinimo balą. Ekspertų vertinimo balai sumuojami. 

18.  Pagrindiniai vertinimo kriterijai: 

18.1.  Konkurso temos perteikimas; 

18.2.  Nuotraukos  emocinis įspūdis; 

18.3.  Nuotraukos  išliekamoji vertė; 

18.4.  Nuotraukos aprašymas; 

18.5.  Nuotraukos kokybė, apimanti technologijos ir estetikos harmonizavimą; 

18.6.  Nestandartinis požiūris, originali interpretacija. 

19.  Darbai vertinami 10 balų skalėje (10 –visiškai atitinka kriterijus, 1 – visiškai neatitinka  

kriterijų).  

20.  Nuotraukos, neatitinkančios Konkurso nuostatų reikalavimų ar neatspindinčios Konkurso  

temos, nebus vertinamos. 

21.  Trys aukščiausiais balais įvertinti nuotraukų autoriai kviečiami į rezidenciją.  

22.  Rezidencijos dalyviai skelbiami 2020 m. birželio 15 d. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Rokiškio kultūros centras pasilieka teisę naudoti atspausdintas ir skaitmenines nuotraukas 

nurodant jų autorystę (organizuojant parodas, leidžiant leidinius, plakatus, skelbti interneto 

tinklalapyje ir kt.). 

24.  Autorius, pateikdamas nuotraukas konkursui sutinka, kad Rokiškio kultūros centras gali naudoti 

nuotrauką savo tikslais. 

25.  Už nuotraukų panaudojimą autoriams honoraras nemokamas. 

26.  Nuotraukų atsiuntimas konkursui laikomas autoriaus ir Rokiškio kultūros centro susitarimu 

remiantis šiuose nuostatuose išdėstytų reikalavimų laikymosi. 

27.  Informacija focusrokiskis@gmail.com      tel. +370 627 32 561. 

28. Organizatorius pasilieka teisę koreguoti konkurso nuostatus. 

_______________ 
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