Jūrmalas Valsts ģimnāzijas
foto akcijas un izstādes

“Citas bildes pasaulē man tik skaistas nava…” (I. Ziedonis)
Latvijas daba gadalaikos
nolikums
1. Vispārējie noteikumi
1.1. Foto akciju un izstādi rīko Jūrmalas Valsts ģimnāzija, Raiņa iela 55, Jūrmala
1.2. Akcijas mērķi:
1.2.1. Godinot Latvijas simtgadi, aicināt JVĢ skolēnus un skolotājus vērot un fotografēt
Latvijas dabu gadalaiku ritējumā,
1.2.2. Atbalstīt un veicināt radošās izpausmes, akcentējot ikviena līdzdalību un ieguldījumu,
1.2.3. Piesaistīt uzmanību Latvijas dabas unikalitātei un vērtībām.
1.2.4. Veidot ilgtspējīgu tradīciju, katru mācību gadu akcentējot savu apakštēmu: Latvijas
cilvēki, Latvijas pilsētas, Latvijas svētki.
2.

Fotogrāfiju iesniegšanas kārtība

2.1. Foto akcijā jāiesniedz fotogrāfijas, kas raksturo Latvijas dabu pavasarī, vasarā, rudenī.
2.2. Katrs dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā 3 fotogrāfijas.
2.3. Iesniegtajai fotogrāfijai jābūt paša autora radītai.
2.4. Fotogrāfijas tiks izgatavotas A4 formātā.
2.5. Fotogrāfijas nedrīkst būt cieņu aizskarošas, tajās nedrīkst būt pārkāptas vispārpieņemtās
ētikas un morāles normas.
2.6. Anonīmas fotogrāfijas akcijā netiek pieņemtas.
2.7. Fotogrāfijai jāpievieno neliels apraksts (attēlotā vieta, emocijas, radoša miniatūra u.c.).
2.8. Fotogrāfijas jāiesniedz digitālā formātā, nosūtot uz e-pastu audzes2@inbox.lv ar norādi
“Foto akcijai”.
2.9. Kopā ar fotogrāfijām jāiesniedz arī foto akcijas pieteikuma anketa – 1. pielikums.
3.

Foto akcijas norise

3.1. Akcija plānota 4. kārtās no 2018. gada 24. janvāra līdz 2018. gada 10. novembrim,
3.2. Fotoakcijas noslēgumā tiek rīkota fotoizstāde Jūrmalas Valsts ģimnāzijā.
3.3. Fotogrāfijas būs apskatāmas ģimnāzijas mājas lapā.
3.4. Foto izstādes norises laikā būs iespējams balsot par fotogrāfijām dažādās kategorijās.
3.5. Fotogrāfiju autoru apbalvošana notiks 2018. gada 16. novembrī Jūrmalas Valsts
ģimnāzijā.

4.

Fotogrāfiju lietošanas tiesības

4.1. Pēc fotogrāfiju digitālo failu iesniegšanas Jūrmalas Valsts ģimnāzijas iegūst lietošanas
tiesības fotogrāfijām, kas iesniegtas foto izstādes veidošanai.
4.2. Fotogrāfijas pēc izstādes noslēguma paliek glabāšanā Jūrmalas Valsts ģimnāzijā un var
tikt izmantotas informatīvajos materiālos, skolas noformējumā vai tikt izstādītas
labdarības nolūkos veco ļaužu aprūpes iestādēs, slimnīcās, kultūras iestādēs.
4.3. Rīkotāji patur tiesības iesniegtās fotogrāfijas neizmantot izstādē, ja to kvalitāte neatbilst
nolikuma prasībām.

1.pielikums
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas
foto akcijas
“Citas bildes pasaulē man tik skaistas nava….”
nolikumam
PIETEIKUMA ANKETA
Foto akcijai “Citas bildes pasaulē man tik skaistas nava…” (I. Ziedonis)
_______________________________________________ iesniedz šādus darbus:
(autora vārds, uzvārds)

Digitālās datnes
nosaukums

Fotogrāfijas nosaukums

Apraksts

Iesniedzot fotogrāfijas foto akcijai, fotogrāfiju autors piekrīt visiem nolikuma nosacījumiem.
Tālrunis un e – pasta adrese ______________________________________________
Datums ____________________________

