Foto akcijas un izstādes „Kazdangas skaistums un spēks”
Nolikums
1.Vispārējie noteikumi
1.1. Foto akciju un izstādi rīko Kazdangas kultūras centrs Kazdangas parka svētku
ietvaros.
1.2.Akcijas mērķi:
1.2.1. Godinot Latvijas simtgadi, aicināt Kazdangas pagasta iedzīvotājus un viesus
vērot un fotografēt Kazdangas pagastu dažādu gadalaiku apstākļos, šādi ceļot un
vairojot vietējās sabiedrības valstiskuma apziņu.
1.2.2. Piesaistīt sabiedrības uzmanību dabas vērtībām, dokumentējot Kazdangas
pagasta dabu, tās vērtības un īpatnības.
1.2.3. Iesaistīt profesionālus meistarus un fotogrāfijas entuziastus.
1.3. Kazdangas kultūras centrā, 2019.gada 7.septembrī - tiks rīkota digitāla foto
izstāde, kurā tiks ietvertas labākās iesniegtās fotogrāfijas.
1.4. Foto izstādei darbi tiek pieņemti no 2019.gada 1.jūnija līdz 2019.gada
25.augustam.
1.5. Ja foto akcijā iesniegtajās fotogrāfijās attēloti cilvēki, foto akcijas rīkotājs
uzskata, ka fotogrāfijas autors saņēmis atļauju no šīm personām par fotogrāfiju
iesniegšanu un izmantošanu foto izstādē.
2. Fotogrāfiju iesniegšanas kārtība
2.1. Autoriem jāiesniedz fotogrāfijas, kas raksturo Kazdangas pagasta dabu un
dabas vērtības dažādos gada laikos.
2.2. Foto akcijā drīkst iesniegt fotogrāfijas, kas uzņemtas Kazdangas pagasta
teritorijā.
2.3. Fotogrāfijas var iesniegt gan Kazdangas pagasta, gan citu Latvijas novadu
iedzīvotāji – gan profesionāļi, gan amatieri.
2.4. Katrs dalībnieks var iesniegt neierobežota skaita fotogrāfijas.
2.5. Iesniegtajai fotogrāfijai jābūt autora paša radītai.
2.6. Iesniedzamo fotogrāfiju formāts JPG un JPEG.
2.7.
Fotogrāfijas
jāiesniedz
digitālā
formātā
nosūtot
uz
e-pastu:
kazdanga.kc@inbox.lv ar norādi “Fotoakcijai”.
2.8. Kopā ar fotogrāfijām jāiesniedz arī informācija par autoru – vārds, uzvārds,
vecums, dzivesvieta.
2.9. Fotogrāfijas nedrīkst būt cieņu aizskarošas, pārkāptas vispārpieņemtās ētikas un
morāles normas.
2.10. Anonīmas fotogrāfijas akcijā netiek pieņemtas.
3. Foto izstādes norise
3.1. Iesūtītās fotogrāfijas izstādes rīkošanai atlasīs Kazdangas parka svētku
organizatori.
3.2. Foto izstādei atlasītie darbi izrādīti digitālā veidā.
3.3.Foto tiks izrādīta Kazdangas Parka svētkos 2019.gada 7.septembrī.
4. Fotogrāfiju lietošanas tiesības
4.1. Iesniedzot fotogrāfiju digitālos failus, Kazdangas kultūras centrs iegūst
bezmaksas lietošanas tiesības digitālajām fotogrāfijām, kas iesniegtas foto izstādē un
drīkst fotogrāfijas izmantot informatīvo materiālu veidošanai.
4.2. Rīkotāji patur tiesības iesniegtās fotogrāfijas neizmantot foto izstādē.

