APSTIPRINĀTS
Ar Reģionālās biznesa un tūrisma attīstības
biedrības ‘’Jēkabpils rezidence’’
2020.gada 2. novembra valdes lēmumu
(Protokols Nr. 1/FK)
SASKAŅOTS:
Jēkabpils Vēsture muzeja
Direktore I.Berķe
2020.gada 06.novembrī

Fotostāstu konkurss “Tā es redzu Krustpils pili’’

NOLIKUMS
1.
Fotostāstu konkursu organizē: Reģionālā biznesa un tūrisma attīstības biedrība “Jēkabpils
rezidence’’ pēc Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādes Jēkabpils Vēstures muzejs pasūtījuma.
2.
Fotostāstu konkursa mērķis: Ar košām, mirkli tverošām fotogrāfijām un to aprakstiem
popularizēt Krustpils pili kā interesantu tūrisma galamērķi un nozīmīgu Latvijas kultūras
mantojuma objektu, kā arī veicināt iedzīvotāju piederību Latvijai un nacionālo apziņu (projekts
5.5.1.0/17/I/005 ‘’Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā’’ 5.5.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt
ar to saistītos pakalpojumus”
3.

Dalībnieki:

3.1. Piedalīties var ikviens interesents, saskaņā ar šī Nolikuma noteikumiem.
3.2. Konkursa dalībniekam, kas ir jaunāks par 18 gadiem, ir pienākums par savu dalību Konkursā
informēt vienu no vecākiem vai aizbildni, kā arī iepazīstināt ar Konkursa nolikumu. Attiecīgajam
vecākam vai aizbildnim ir pienākums iesniegt Organizatoram parakstītu apliecinājumu par
piekrišanu jaunieša dalībai Konkursā. Apliecinājumu vecāks vai aizbildnis iesniedz līdz 2020. gada
6.decembrim vienā no šiem veidiem: elektroniski, izmantojot platformu www.latvija.lv;
elektroniski, parakstot apliecinājumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz e-pasta adresi
turisms.jekabpils@gmail.com; personīgi, iemetot pastkastītē vai nosūtot pa pastu (adrese:
A.Pormaļa iela 11, Jēkabpils, LV-5201).
4.

Fotogrāfiju un apraksta prasības un iesniegšanas kārtība:

4.1. Katram konkursa dalībniekam vai ģimenei jāiesniedz ne vairāk kā 3 (trīs) kvalitatīvas
fotogrāfijas digitālā JPG formātā , kurās atspoguļota Krustpils pils un/vai tās parka ainavas. Iesūtot
fotogrāfijas, dalībniekam jāpievieno apraksts par savām sajūtām vai piedzīvojumiem, apmeklējot
Krustpils pili vai Jēkabpili.
4.2. Fotogrāfijai ir jābūt oriģinālai, tā nedrīkst būt lejupielādēta no interneta resursiem.
Fotogrāfija var būt uzņemta pirms fotostāstu konkursa izsludināšanas. Fotogrāfijas nedrīkst būt
uzņemtas panorāmskatā vai fotografētas kā pašbildes. Fotogrāfijas un apraksti nedrīkst saturēt
necenzētu saturu vai tādu, kas pārkāpj ētikas normas, vai ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

4.3. Konkursa dalībniekam jābūt iesūtīto fotogrāfiju autortiesību īpašniekam un jāsaņem visu
fotogrāfijā attēloto cilvēku atļauja tās publiskošanai.
4.3. Fotogrāfijas un to aprakstu digitālā formātā līdz 2020. gada 06.decembrim (ieskaitot) nosūta uz
e-pastu: turisms.jekabpils@gmail.com , norādot dalībnieka vārdu/uzvārdu, e-pastu un tālruņa
numuru. Fotogrāfijas pievieno kā e-pasta pielikumu vai norāda koplietošanas saiti, kur fotogrāfijas
pieejamas lejupielādei (piemēram, drive.google.com, failiem.lv, files.inbox.lv u.c.).
5.

Fotogrāfiju un aprakstu vērtēšana un balvas:

5.1. Fotogrāfijas un aprakstus vērtē Biznesa un tūrisma attīstības biedrības “Jēkabpils rezidence’’
apstiprināta komisija (turpmāk – Komisija) trīs cilvēku sastāvā.
5.2. Fotogrāfijas un aprakstus Komisija vērtēs pēc to atbilstības konkursa nolikumam, radošumam
un kompozīcijai. Komisija patur visas tiesības izvērtēt satura kvalitāti un atbilstību konkursam.
Konkursa nolikumam neatbilstoši darbi netiek vērtēti un dalībnieks tiek izslēgt no dalības konkursā.
5.3. Konkursa trīs labāko darbu autori tiks apbalvoti ar konkursa organizatoru un uzņēmēju
sarūpētām balvām, kā arī trim dalībniekiem tiks piešķirtas veicināšanas balvas.
5.4. Labāko fotogrāfiju un aprakstu autoru darbi tiks publicēti 2020.gada 11.decembrī
Reģionālās biznesa un tūrisma attīstības biedrības “Jēkabpils rezidence” tīmekļvietnē
www.jekabpilsrezidence.lv un Jēkabpils Vēstures muzeja tīmekļvietnē www.jekabpilsmuzejs.lv
8. Iesniedzot fotogrāfijas un aprakstu konkursam, darbu autors piekrīt visiem nolikuma
nosacījumiem.
9. Konkursa dalībnieki, kuru fotogrāfijas konkursā tiek godalgotas, nodod tiesības tās izmantot
Reģionālai biznesa un tūrisma attīstības biedrībai “Jēkabpils rezidence’’ un Jēkabpils pilsētas
pašvaldībai un tās iestādēm un struktūrvienībām ne tikai portālos un publikācijās, bet arī drukātā
veidā un masu medijos. Maksa par šo fotogrāfiju un aprakstu izmantošanu autoriem nav paredzēta.
Konkursa organizators centīsies nodrošināt, lai, izmantojot fotogrāfijas un to reprodukcijas, tiktu
pievienotas atsauces uz tās autoriem, tomēr konkursa organizators nevar garantēt, ka tas notiks
vienmēr. Iesūtot konkursam savas fotogrāfijas un aprakstus pie tām, autors piekrīt konkursa
nolikumā aprakstītajiem noteikumiem.
10. Pārzinis personas datu apstrādei ir Reģionālā biznesa un tūrisma attīstības biedrība “Jēkabpils
rezidence”, kontaktpersonas tālrunis +37127299940, e-pasts, jekabpilsrezidence@gmail.com.

