“BIBLIOTĒKA” UN “BALTIC INTERNATIONAL BANK” FOTO KONKURSA NOLIKUMS
1. KONKURSA MĒRĶI
1.1. Radīt sabiedrības interesei par Latvijas bibliotēkām kā par mākslas objektiem, kas atspoguļo savu
laikmetu, vidi un personību.
1.2. Iedibināt tradīciju ikgadēja kalendāra veidošanai, kura izveidē iesaistīta sabiedrība, un kura saturs
popularizē latviskās kultūras vērtības.
1.3. Radīt mākslinieciski augstvērtīgu kalendāru 2020. gadam, kas 2019. gada nogalē tiks dāvināts “Baltic
International Bank” klientiem un sadarbības partneri Latvijā un ārvalstīs.
2. KONKURSA UZDEVUMI
2.1. Lai piedalītos “Bibliotēka” un “Baltic International Bank” foto konkursā, dalībniekam ir jāuzņem un
konkursam jāiesūta 3-15 fotogrāfijas par kādu no tēmām:
• “21. gs. bibliotēka”
• “Lauku bibliotēka”
• “Mana bibliotēka”
2.2. Tehniskās prasības: fotogrāfijām jābūt paša dalībnieka uzņemtām, krāsainām (RGB), digitālām, JPG
formātā ar izšķirtspēju ne mazāku kā 300 dpi un ar garāko malu ne mazāk kā 3000 px. Fotogrāfijās jābūt
attēlotai bibliotēkai vai bibliotēkām, kas atrodas Latvijā. Katram iesniegtajam darbam jānorāda tā
nosaukums. Ja Konkursa dalībnieks vēlas, var pievienot darba aprakstu, kas nepārsniedz 300 rakstu
zīmes.
2.3. Konkursa dalībnieks, iesniedzot fotogrāfijas, ir atbildīgs par to, lai iesniegtajās fotogrāfijās redzamie
cilvēki, ja tādi fotogrāfijās ietverti, būtu devuši atļauju fotogrāfiju publiskošanai.
2.4. Konkursa dalībnieks garantē, ka iesūtītās fotogrāfijas ir viņa oriģināldarbs.
3. PIETEIKŠANĀS
3.1. Iesniedzot fotogrāfijas, dalībniekam obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, kontakttālruņa numurs
un e-pasta adrese.
3.2. Iesniedzot fotogrāfijas konkursam, dalībnieks piekrīt, ka viņa personas dati tiks apstrādāti saskaņā
ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR), un var tikt publiskoti “Baltic International Bank” 2020. gada
kalendārā, sociālajos tīklos, rakstošajos un raidošajos medijos un citos publicitātes kanālos, kas var tikt
izmantoti šī konkursa un “Baltic International Bank” 2020. gada kalendāra popularizēšanai.
3.3. Dalība konkursā jāpiesaka līdz 2019. gada 7. jūnija plkst. 23.59, aizpildot pieteikuma formu, kas
atrodama šeit: https://ej.uz/pieteikumsfotokonkursam
3.4. Darbus konkursam var iesniegt līdz 2019. gada 21. jūnija plkst. 23.59, elektroniski, sūtot uz e-pastu
biblioteka@bib.eu ar norādi “Fotokonkursam”. Darbam jābūt augšuplādētam mākoņu pakalpojuma
platformā (Dropbox, iCloud, Failiem, WeTransfer u.c.), un e-pastā jānosūta links, kas ļauj darbam piekļūt
un to lejuplādēt.
3.4. Organizatoriem ir tiesības nepieņemt darbus, kas neatbilst Konkursa nolikumam un Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; ir pretrunā ar vispārpieņemtajām morāles un ētikas
normām; satur jebkāda veida reklāmu.
4. DALĪBNIEKI
4.1. Konkursā drīkst piedalīties jebkurš interesents vecumā virs 18 gadiem. Fotokonkursā ir atļauts
piedalīties kā foto entuziastiem, tā profesionāļiem.
4.2. Dalība konkursā ir individuāla.

5. DARBU VĒRTĒŠANA
5.1. Izvērtējot darbus, tiks ņemta vērā Konkursa dalībnieka kā fotogrāfiju autora radošā ideja, darba
oriģinalitāte un iesūtītā materiāla mākslinieciskā kvalitāte.
5.2. Darbu vērtēšanas komisija: “Baltic International Bank” stratēģiskās plānošanas pārvaldes vadītāja
Jekaterina Kuzņecova; “Baltic International Bank” mārketinga vadītāja Laima Zēmele; projekta
“Bibliotēka” komunikācijas koordinatore Daiga Bitēna un mākslinieks, fotogrāfs Igors Barulins, kura
darbs “Blue Tulips” 2018. gadā ieguvis 5. vietu “American Art Awards”.
6. KONKURSA BALVA
6.1. Viens konkursa dalībnieks, kura iesūtītos darbus žūrijas komisija atzīs kā kvalitatīvākos, konkursa
saturam atbilstošākos, radošākos un oriģinālākos, saņems balvu – GoPro Hero7 video kameru.
6.2. Konkursa organizatori patur tiesības balvu fondu papildināt ar specbalvām.
7. KONKURSA NORISES TERMIŅI
7.1. Dalības pieteikšana konkursā līdz 2019. gada 7. jūnija plkst. 23.59 (skatīt punktu 3.3.).
7.2. Darbu iesūtīšana konkursam līdz 2019. gada 21. jūnija plkst. 23.59 (skatīt punktu 3.4.).
7.3. Darbu vērtēšana līdz 2019. gada 31. jūlijam.
7.4. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2019. gada 1. augustā. Rezultāti tiks publicēti projekta “Bibliotēka”
mājas lapā http://www.manabiblioteka.lv/ un projekta sociālo tīklu profilos; “Baltic International Bank”
mājas lapā https://www.bib.eu/ un sociālo tīklu profilos un citos komunikācijas kanālos, kā arī
uzvarētājiem personīgi.
7.5. Ņemot vērā saņemto darbu skaitu, organizatoriem ir tiesības pagarināt vai saīsināt konkursa
pieteikšanās posmu vai darbu izvērtēšanas laiku.
8. FOTOGRĀFIJU IZMANTOŠANA
8.1. Divpadsmit labākās fotogrāfijas, norādot autoru vārdus un uzvārdus, tiks iekļautas “Baltic
International Bank” 2020. gada kalendārā, kas 2019. gada nogalē tiks dāvināts “Baltic International
Bank” klientiem un sadarbības partneri Latvijā un ārvalstīs.
8.2. Visas Konkursam iesniegtās fotogrāfijas, kas atbilst Konkursa nolikumam, var tikt izmantotas
publicitātes nolūkos projekta “Bibliotēka” ievaros. Organizators ir tiesīgs veikt darbu reproducēšanu un
izstādīšanu bez termiņa ierobežojuma. Visas Konkursam iesniegto darbu materiālu autora mantiskās
tiesības (fotogrāfiju faili) tiek nodotas Organizatora īpašumā. Arī autors ir tiesīgs veikt savu darbu
publicēšanu, reproducēšanu un izstādīšanu bez termiņa ierobežojuma. Konkursa dalībnieks – fotogrāfiju
autors –, iesniedzot fotogrāfijas Konkursam, piekrīt to izrādīšanai atbilstoši šajā punktā norādītajam.
9. ORGANIZATORI
9.1. Konkursu rīko projekts “Bibliotēka”, ko iniciējusi un finansē “Baltic International Bank”.
9.2. Lai sazinātos ar konkursa organizatoriem, lūgums sūtīt vēstuli uz e-pasta adresi biblioteka@bib.eu
vai zvanīt +371 25629847.
10. CITI NOTETIKUMI
10.1. Iesniedzot fotogrāfijas, konkursa dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar Konkursa nolikumu un
piekrīt tā nosacījumiem.

