Fotokonkursa
„Latvijas bungotāji”
NOLIKUMS
1. Vispārējie noteikumi
1.1.Konkursu rīko Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) žurnāls „Putni dabā”
(turpmāk tekstā – Rīkotājs), "Priedulāji", Lestenes pag., Tukuma nov., LV3146, reģistrācijas numurs: 40008002230.
1.2.Konkursa mērķis –
- Veicināt fotogrāfu interesi kvalitatīvu un māksliniecisku putnu fotoattēlu
radīšanā.
- Apzināt potenciāli derīgos fotoattēlus Latvijas dzeņveidīgo putnu
noteikšanas raksta ilustrēšanai žurnālā “Putni dabā”.
1.3.Konkursa kategorijas:
- Tehniskais attēls – attēls, kas attēlo sugai raksturīgās vizuālās īpašības.
- Mākslinieciskais attēls – attēla vērtību veido krāsu un kompozīcijas
vizuālais baudījums.
1.4.Fotoattēlā jābūt attēlotam kādam no Latvijā sastopamajiem dzeņveidīgajiem
(dzeņu dzimtas Picidae) putniem.
1.5.Fotoattēliem jābūt uzņemtiem Latvijas teritorijā.
1.6.Fotoattēli jāiesniedz elektroniski līdz 2016. gada 15. janvārim.
1.7.Darbi jāiesūta elektroniski uz linda@putnidaba.lv.
1.8.Autori drīkst piedalīties tikai ar saviem fotoattēliem.
1.9.Iesniegtie fotoattēli var tikt izmantoti publicēšanai žurnālā “Putni dabā”, t.sk.,
bet ne tikai dzeņveidīgo putnu noteikšanas rakstā. Fotoattēlu autori savus
darbus publicēšanai žurnālā “Putni dabā” iesniedz brīvprātīgi un par to
nesaņem finansiālu atlīdzību, bet autoriem ir tiesības saņemt žurnāla numura
autoreksemplāru.
1.10. Autori saglabā autortiesības uz fotoattēliem un to izmantošana ārpus
žurnāla “Putni dabā” saskaņojama atsevišķi. Iesniedzot fotogrāfijas, autors var
norādīt, ka tos drīkst izmantot arī citos LOB materiālos bez tālākas
saskaņošanas.
2. Konkursa pieteikumu iesniegšanas kārtība un noformēšana
2.1.Katrs pretendents var iesūtīt neierobežota skaita fotoattēlus katrā kategorijā.
2.2.Iesūtot fotoattēlus autoram jānorāda sava kontaktinformācija (vārds, uzvārds,
adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs).
2.3.Iesūtāmo attēlu formāts – jpg.
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2.4.Fotoattēlu failiem jābūt nosauktiem „Vārds_Uzvārds_Kategorija_nr.jpg”, kur
„Vārds” – autora vārds; „Uzvārds” – autora uzvārds; „Kategorija” – kurā
kategorijā fotoattēls tiek iesniegts – „tehniskais” vai „makslinieciskais”; „nr”
– fotoattēla kārtas numurs, ja autors iesniedz vairāk kā vienu fotoattēlu katrā
kategorijā.
Iesniegto piedāvājumu izvērtēšana
3.1.Iesniegtos fotoattēlu piedāvājumus izvērtēs Rīkotāja izveidota konkursa
izvērtēšanas komisija.
3.2.Fotoattēlu atlasi publicēšanai žurnāla „Putni dabā” Latvijas dzeņveidīgo putnu
noteikšanas rakstam veiks žurnāla galvenais redaktors.
3.3.Fotoattēlu izvērtēšanas kritēriji:
- Izpildījuma tehniskā kvalitāte;
- Kategorijā „Tehniskais attēls” – dzeņveidīga putna sugas vizuālo pazīmju
uzskatāmība;
- Kategorijā „Mākslinieciskais attēls” – attēla mākslinieciskā kvalitāte.
3.4.Konkursa izvērtēšanas komisija pieņem lēmumu par konkursa uzvarētājiem
saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.
3.5.Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc konkursa komisijas lēmuma
pieņemšanas Rīkotājs pa e-pastu izsūta paziņojumus pretendentiem par
konkursa rezultātiem.
Konkursa uzvarētāji un apbalvojumi
4.1.Rīkotāja izveidotā konkursa izvērtēšanas komisija neklātienē izvērtē iesūtītos
pieteikumus un labāko fotoattēlu autori tiks uzaicināti uz fināla fotoattēlu
izvērtēšanas pasākumu.
4.2.Konkursa labāko iesūtīto fotoattēlu autori saņems balvas no Rīkotāja un
Latvijas Ornitoloģijas biedrības veikala „Motacilla”
Konkursa izvērtēšanas komisijas tiesības un pienākumi
5.1.Konkursa uzvarētājs tiek noteikts ar konkursa izvērtēšanas komisijas lēmumu.
5.2.Konkursa izvērtēšanas komisijai ir tiesības:
5.2.1. neizskatīt piedāvājumus, kas neatbilsts konkursa Nolikuma prasībām,
5.2.2. pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem, kas piedalās konkursā,
piemēram, attēla uzņemšanas vietu un laiku,
5.2.3. neizvērtēt pieteikumus, kas iesūtīti vēlāk par noteikto termiņu.
5.3.Konkursa izvērtēšanas komisijai ir pienākumi:
5.3.1. izskatīt pretendentu iesniegtos fotoattēlus;
5.3.2. noteikt konkursā iesūtītos labākos fotoattēlus.
5.4.Konkursa izvērtēšanas komisija lēmumu pieņem neklātienē, lēmums ir derīgs
bez komisijas locekļu rakstiskiem apliecinājumiem un parakstiem.
Pretendentu tiesības un pienākumi

6.1.Līdz konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jebkurš dalībnieks
var grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu.
6.2.Iesniedzot savu fotoattēlu Rīkotāja izsludinātajā konkursā, pretendents
apstiprina, ka ir iesniegtā fotoattēla autors un pieņem un piekrīt visām
konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.
7. Fotoattēlu lietošanas noteikumi
7.1.Fotogrāfs saglabā lietošanas tiesības fotoattēliem un digitālajiem foto failiem.
7.2.Iesniegtās fotogrāfijas var tikt izmantotas publicēšanai žurnālā “Putni
dabā”, t.sk. dzeņveidīgo putnu noteikšanas rakstā. Fotoattēlu autori savus
darbus publicēšanai žurnālā “Putni dabā” iesniedz brīvprātīgi un par to
nesaņem finansiālu atlīdzību, bet ir tiesības saņemt žurnāla numura
autoreksemplāru.
7.3.Autori saglabā autortiesības uz fotoattēliem un to izmantošana ārpus žurnāla
“Putni dabā” saskaņojama atsevišķi.
7.4.Iesniedzot fotoattēlus, autors var norādīt, ka attēlus drīkst izmantot arī citos
LOB materiālos bez tālākas saskaņošanas.

