PATVIRTINTA
Lygių galimybių kontrolieriaus
2017 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. V-44
LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS VYKDOMO VALSTYBĖS
PROJEKTO „POKYTIS VERSLE, VIEŠAJAME SEKTORIUJE, VISUOMENĖJE –
NAUJI STANDARTAI DISKRIMINACIJOS MAŽINIMUI“ (PROJEKTO NR. 07.3.4-ESFAV-426-01-0001) FOTOGRAFIJŲ KONKURSO „ĮVAIROVĖS VEIDAI“
ORGANIZAVIMO NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Fotografijų konkurso „Įvairovės veidai“ organizavimo nuostatai (toliau vadinama –
Nuostatai) nustato konkurso idėją, vykdymo laiką, konkurso organizavimo tvarką, taisykles, laimėtojų
atrankos, vertinimo kriterijus.
2. Fotografijų konkursas „Įvairovės veidai“ (toliau – konkursas) yra vienas iš projekto „Pokytis
versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui“ veiklų,
įgyvendinamų Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, VšĮ Žmogaus teisių stebėjimo instituto ir
Asociacijos LGL.
3. konkurso tikslas – parodai „Įvairovės veidai“ atrinkti fotografijas, vaizduojančias tokią
Lietuvos visuomenę, kurioje atsispindi įvairūs žmonės, jų patirtys, jausmai, kasdienybė, istorijos,
siekiant įtvirtinti Lygių galimybių įstatyme įvardintą nuostatą, kad lygios galimybės turi būti
užtikrintos visiems, nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties,
tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės,
religijos.
4. Konkurso organizatorė yra Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.
5. Konkursui fotografijos pateikiamos nuo 2017 m. spalio 17 d. iki 2017 m. gruodžio 1 d.
(imtinai).
II SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
6. Konkurse gali dalyvauti visi asmenys be išankstinės registracijos ir be apribojimų.
7. Dalyvavimas konkurse yra nemokamas.
8. Konkursui pateiktos fotografijos turi atitikti konkurso keliamą tikslą ir pavadinimą
„Įvairovės veidai“.
9. Konkursui pateikiamos tik skaitmeninės fotografijos (failai).
10. Fotografijose turi būti užfiksuoti Lietuvos vaizdai ir įvykiai.
11. Konkurso dalyvis turi atsiųsti ne daugiau kaip 3 (tris) fotografijas.
12. Konkursui siunčiamos skaitmeninės fotografijos (failai) privalo atitikti šiuos reikalavimus:
12.1. JPG formatas, ne mažesnės kaip 1 MB ir ne didesnės nei 5 MB. Pageidautina, kad pagal
dydį ir kitus parametrus tai būtų spaudai tinkamas failas;
12.2. failo pavadinimą turi sudaryti šie elementai: fotografijos pavadinimas, autoriaus (-ių)
vardas (-ai) ir pavardė (-ės);
12.3. fotografijos gali būti spalvotos arba nespalvotos.
13. Fotografijas reikia siųsti elektroniniu paštu ivairove@lygybe.lt per WeTransfer programą
ne vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 1 d. (imtinai).
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14. Kartu su fotografija (-jomis) turi būti atsiųstas jos (-ų) pavadinimas (-ai), autoriaus vardas ir
pavardė bei kontaktiniai duomenys (telefono numeris ir / arba el. pašto adresas) bei trumpas
komentaras apie kūrinį (aprašymas, kas pavaizduota, fotografijos vieta, laikas ir t. t.).
15. Autorius,
pateikdamas
fotografiją
(-as)
konkursui,
patvirtina,
kad
yra
šios (-ių) fotografijos (-ų) autorius ir kad yra gavęs joje (-se) užfiksuotų asmenų sutikimą šią (-as)
fotografijas (-as) naudoti konkurse. Už autorinių teisių pažeidimus pagal galiojančius Lietuvos
Respublikos teisės aktus atsako fotografijas atsiuntę asmenys.
16. Autorius, pateikdamas fotografiją (-as) konkursui, patvirtina, kad fotografijos (-ų) turinys
neskatina etninės, religinės, ar kitos diskriminacijos bei neapykantos ar kitaip nepažeidžia Lietuvos
Respublikos įstatymų.
17. Konkurso dalyvis patvirtina ir užtikrina, kad pateiktos fotografijos yra originalūs kūriniai,
nepažeidžiantys kito asmens arba autoriaus teisių ir kitos intelektinės nuosavybės teisių, kad kiti
asmenys į šias fotografijas neturi jokių teisių arba teisėtų interesų.
18. Pateikdamas fotografijas konkursui autorius tampa konkurso dalyviu sutikdamas su
konkurso Nuostatais ir sąlygomis.
19. Konkurso dalyviai sutinka, kad konkursui pateiktos nuotraukos gali būti neatlygintinai ir be
apribojimų eksponuojamos ir naudojamos Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos.
20. Organizatorė konkurso metu gautų asmens duomenų apsaugai užtikrinti imasi visų būtinų,
protingų ir pagrįstų priemonių.
21. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pasilieka teisę keisti konkurso taisykles.
III SKYRIUS
KONKURSUI PATEIKTŲ NUOTRAUKŲ VERTINIMAS
22. Konkursui pateiktas fotografijas vertina fotografijų vertinimo komisija (toliau – komisija).
Komisijos pirmininkė: Aleksandra Jacovskytė (menininkė, fotografė). Kitos komisijos narės: Rūta
Ostrovskaja (menotyrininkė), Grytė Ruzgė (psichologė, žmogaus teisių aktyvistė, Mintautė Jurkutė
(komunikacijos specialistė).
23. Komisija nuo 2017 m. gruodžio 4 mėn. iki gruodžio 11 d. atrinks iki 10 darbų, kurie pateks
į parodą bei bus įtraukti į parodos katalogą.
24. Fotografijos, pateiktos vėliau nei numatyta šių Nuostatų 13 punkte, nebus vertinamos.
25. Pagrindiniai fotografijų vertinimo kriterijai:
25.1. meniškumas / estetiškumas;
25.2. darbo atitikimas konkurso temai ir tikslui;
25.3. techninė fotografijų kokybė.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
26. Konkurso nugalėtojai po 2017 m. gruodžio 15 d. skelbiami Lygių galimybių kontrolieriaus
įstaigos internetinėje svetainėje www.lygybe.lt bei informuojami telefonu ir (arba) elektroniniu paštu.
27. Atrinkti dalyvių darbai 2018–2019 metais bus pristatyti parodoje „Įvairovės veidai“, kuri
bus demonstruojama 35 savivaldybėse, ir kataloge, kuriame bus pateikiamos ir darbų anotacijos.
Katalogai bus platinami tiek didžiuosiuose Lietuvos miestuose, tiek mažesnėse savivaldybėse.
Parodoje apsilankyti bus pakviestos vietos bendruomenės. Autoriai savo patirtimi ir įžvalgomis taip
pat galės pasidalinti regioninėje žiniasklaidoje.
28. Konkurso dalyviams, kurių darbai bus atrinkti, bus įteikiami parodos katalogai.
_____________________
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