Foto konkurss
“Gada fotomirklis
burāšanā”

Lai parādītu burāšanas daudzveidību, pārskatītu notikušo gada griezumā, iepriecinātu sevi
un citus, izsludinām konkursu “Gada fotomirklis burāšanā”, kura noslēgums būs LZS
burātāju ballē 7.februārī.
Ja 2014.gadā esi uzņēmis fotogrāfijas, kas ataino burāšanu, aicinām izraudzīties veiksmīgākos
fototmirkļus un iesniegt tos konkursam līdz 2015.gada 1.februārim.
No visiem iesniegtajiem darbiem izvēlēsimies desmit favorītfoto, kas būs apskatāmi izstādē balles
laikā 7.februārī.
Uzvarētāju noteiks balles apmeklētāji, balsojot par sev tīkamāko foto. Trīs fotoattēli, kas būs
saņēmuši lielāko balsojumu skaitu, tiks apbalvoti ar organizatoru sarūpētām balvām.
Konkursa norises laiks ir 2014.gada 22.decembris - 2015.gada 7.februāris.
Konkursu rīko LZS burātāju balles organizatori. Informatīvi atbalsta portāls buratajiem.lv
Noteikumi dalībai konkursā
Pieteikšanās

 Viss ir vienkārši! Izvēlēto foto (maksimāli drīkst iesniegt 3 darbus) līdz 2015.gada 1.februāra plkst.23:59 sūti uz
lzsballe@gmail.com. E-pasta vēstulē norādi foto autoru, darba tapšanas vietu un laiku. Vēlams pievienot foto
nosaukumu vai īsu vēstījumu.
 Foto ir jābūt uzņemtiem 2014.gadā. Uzņemšanas ģeogrāfiskajai vietai ierobežojumu nav.

Tehniskās prasības fotogrāfijām





Fotogrāfijas var būt uzņemtas ar jebkādu fotokameru, taču tām jābūt labā kvalitātē.
Konkursā var piedalīties ar atsevišķām bildēm, bet ne kolāžām. Pārmērīga foto pēcapstrādes programmu lietošana
nav vēlama.
Uz foto nedrīkst būt nekādi datumi, uzraksti, logotipi (izņemot tos, kas ir redzami pašā fotogrāfijā) vai paraksti.

Vērtēšana un apbalvošana





Iesūtītās fotogrāfijas tiks vērtētas divās kārtās. Pirmajā kārtā organizatori kopā ar portālā buratajiem.lv pārstāvi
izvēlēsies 10 favorītdarbus, kas izstādes veidā tiek prezentēti LZS burātāju ballē. Otrajā kārtā par izvēlētajiem
desmit favorītdarbiem balsos LZS burātāju balles dalībnieki (katrs vienu reizi), tā nosakot uzvarētāju.
Apbalvoti tiks trīs fotoattēlu, kas būs saņēmuši lielāko balsu skaitu, autori.
Visi favorītdarbu autori savā īpašumā iegūs izstādē LZS burātāju ballē prezentēto lielformāta foto.

Piedaloties konkursā







Tu apstiprini, ka autortiesības uz fotogrāfiju pieder tikai Tev.
Tu apstiprini, ka Tavā īpašumā ir fotogrāfijas oriģināls (negatīvs vai neapstrādāts fails ar pilno EXIF informāciju) un
apņemies pēc pieprasījuma šo oriģinālu atsūtīt konkursa organizatoriem.
Tu apstiprini, ka piekrīti konkursā iesūtīto fotogrāfiju publicēšanai bez atlīdzības konkursa organizatora un portāla
buratajiem.lv vietnēs un sociālajos tīklos, norādot darba autoru.
Tu piekrīti foto prezentēšanai fona slīdrādē (slaidšovā) vai izstādē LZS burātāju balles laikā 2015.gada 7.februārī.
Tu piekrīti fotogrāfiju uzglabāšanai arhīvā arī pēc konkursa norises beigām.

Papildus informāciju par konkursu var saņemt, rakstot uz sintijasimane@yahoo.com vai zvanot pa tālr. 2565458

Vēlam veiksmi un ceram atsaucību!

