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FOTOGRAFIJOS KONKURSO „MŪSŲ SVEIKAS IR AKTYVUS GYVENIMAS“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Fotografijos konkurso (toliau – Konkurso) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja 

konkurso tikslus, vykdymo laiką,  konkurso organizavimo taisykles, laimėtojų vertinimo 

kriterijus ir apdovanojimų tvarką. 

2. Konkurso organizatorius – Lietuvos olimpinė akademija (LOA). 

3. Konkurso terminas 2021 m. gegužės 5 – 26 d. 

 

II. KONKURSO TIKSLAS  

 

4. Didinti studentų domėjimąsi sportu, sudaryti galimybes saviugdai, pozityviai saviraiškai bei 

skatinti studentų fizinį aktyvumą. 

 

III. UŽDAVINIAI 

 

5. Plėtoti studentų saviraiškos terpę. 

6. Patenkinti studentų pažintinius, kultūrinius poreikius. 

7. Formuoti įvairiapusį požiūrį į sportą ir fizinį aktyvumą. 

 

 IV. DALYVIAI 

 

8.  Konkurso dalyviai – Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai.  

 

V. ORGANIZAVIMAS 

 

9. Konkursui pateiktos nuotraukos turi atitikti temą „Mūsų sveikas ir aktyvus gyvenimas“. 

10. Žingsniuojama ir fotografuojama: 

10.1. Fiksuojamas telefono programėlės žingsnių skaičius 

10.2. Fotografuojama aplinka, sportuojantys žmonės, sporto varžybos ir tt. 

11. Vienas autorius gali siųsti ne daugiau kaip 5 nuotraukų albumus (siųsdamas prie konkurso 

nuotraukų prideda ir žingsnių nuotraukas, kaip įrodymą apie nužingsniuotus žinsgnius). 

12. Nuotraukos gali būti spalvotos arba nespalvotos. 



13. Nuotraukas siųsti skaitmeniniu JPG formatu el.paštu loa@loa.lt, „Subject“ laukelyje 

pažymėti „Fotografijos konkursui“. 

14. Kartu su nuotraukomis (atskirame Word dokumente – užpildyti priedą Nr.1) nurodomas 

autoriaus vardas, pavardė, kontaktai (telefono nr., el.paštas, aukštoji mokykla, fakultetas, 

specialybė, kursas).  

 

VI. DARBŲ VERTINIMAS, NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 

15. Organizatorių sudaryta vertinimo komisija atrenka 3 geriausius autorių darbus, kurie bus 

apdovanoti organizatorių prizais. Prizai – foto prekių parduotuvės dovanų čekiai (I vieta – 

150 Eur; II vieta – 100 Eur; III vieta – 50 Eur.). 

16. Specialus prizas bus skirtas daugiausiai žingsnių befotografuojant nuėjusiam dalyviui. 

17. Pagrindiniai nuotraukų vertinimo kriterijai: 

17.1. meniškumas ir originalumas; 

17.2. konkurso temos atitikimas; 

17.3. techninė nuotraukų kokybė; 

17.4. nuotrauka negali būti koreguota Photoshop ar kita nuotraukų redagavimo programa; 

17.5. vertinama – 50proc. nuotraukos ir 50proc. – žingsnių suma. 

18. Nuotraukų vertinimo komisija: LOA direktoratas, Lietuvos olimpiečių asociacija ir 

profesionalus fotografas. 

19. Konkurso nugalėtojai, apdovanojimo vieta ir laikas skelbiami LOA tinklapyje www.loa.lt  
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VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų atsiųstas 

fotografijas (nurodant jų autorystę) naudoti konkurso viešinimui, eksponavimui parodose. 

21. Nuotraukos autorius, pateikdamas nuotrauką konkursui patvirtina, kad yra šios nuotraukos 

autorius, ir kad yra gavęs joje esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką naudoti konkurse. Už 

autorinių teisių pažeidimus pagal galiojančius LR teisės aktus atsako nuotraukas atsiuntę 

asmenys. 

22. Dalyvaudamas konkurse autorius sutinka, kad jo asmens duomenys (Vardas, Pavardė, 

ugdymo įstaiga) būtų naudojami konkurso viešinimui, asmens duomenys (Vardas, Pavardė, 

ugdymo įstaiga, kontaktiniai duomenys) – konkurso administravimui. Taip pat dalyvis 

supranta, kad gali atšaukti savo sutikimą, raštu informavęs LOA el. paštu: info@loa.lt 

23. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis nuostatų sąlygomis. 

24. Konkursą koordinuoja LOA referentė olimpiniam ugdymui Ramūnė Motiejūnaitė, tel. 

8(5)2126364, +370 674 46552, el. paštas loa@loa.lt 
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Priedas Nr.1 

 

Vardas, pavardė 

 

 

 

El. paštas 

 

 

 

Telefono numeris 

 

 

 

Aukštoji mokykla 

 

 

 

Fakultetas, studijuojama specialybė, kursas 

 

 

 


