Baldones novada domes fotokonkurss
"Meklē un atrodi Baldones Takā!"
NOLIKUMS
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Baldones novada domes Attīstības nodaļa rīko foto akciju „Meklē un atrodi Baldones Takā!”.
1.2. Foto akcijas norises laiks ir no 2015.gada 29.jūlija līdz 2015.gada 18.septembrim.
1.3. Foto akcijas mērķis ir popularizēt marķēto velo un pastaigu maršrutu “Baldones Taka” un aktīvo
atpūtu, aicinot cilvēkus to izbraukt, izstaigāt vai iznūjot un uzņemt bildes vietās, kas attēlotas
Mākslas skolas audzēkņu darbos.
1.4. Akcija tiek izsludināts Baldones novada domes tīmekļa vietnē www.baldone.lv, Baldones
novada lapās sociālajos tīklos (facebook.com, draugiem.lv un twitter.com) un novada informatīvajā
izdevumā „Baldones Ziņas”.
1.5. Akcijā var piedalīties jebkurš Baldones novada iedzīvotājs vai novada viesis, kuram ir iespēja
uzņemt fotogrāfijas. Iepriekšējai pieredzei nav nozīmes.
1.6. Akcijas noslēgumā no visiem dalībniekiem tiks izlozēti četri laimīgie, kas savā īpašumā iegūs
kādu no balvām. Lai piedalītos izlozē, nepieciešams iesūtīt fotogrāfijas, kurās redzamas visas piecas
Mākslas skolas audzēkņu darbos attēlotās vietas un akcijas dalībnieks/-i.
1.7. Foto akcijas kopējais balvu fonds ir 165 EUR - trīs dāvanu kartes katra 15 EUR vērtībā ātrās
ēdināšanas restorānā “Novada Pica – Baldones picērija”, Iecavas ielā 3, Baldonē un viena dāvanu
karte 120 EUR vērtībā divām personām pirts rituālam sajūtu un rituālu pirtī “Lejasmārtiņi”, Baldones
pag., Baldones nov.
2. Akcijas pieteikumu iesniegšanas kārtība un noformēšana
2.1. Fotogrāfijas jāiesniedz (CD/Flash datu nesējos vai izdrukātas fotogrāfijas) ne vēlāk kā līdz
18.septembra plkst.14:00 Baldones novada domē, 205.kab., m.”Pārupes”, Baldones pag., Baldones
novads vai, nosūtot, līdz 18.septembra 23:59 uz e-pasta adresi attistiba@baldone.lv.
2.2. Lai piedalītos akcijā, nepieciešams atpazīt Mākslas skolas audzēkņu zīmējumos attēlotās vietas
un uzņemt fotogrāfijas pie tām.
2.3. Katrā no fotogrāfijām jābūt redzamai atpazītajai vietai un akcijas dalībniekiem.
2.4. Nav nozīmes vai akcijai tiek iesniegtas piecas atsevišķas fotogrāfijas vai viena kolāža, mozaīka,
kombinēti kadri, kuros ir apvienotas visas piecas fotogrāfijas. Galvenais, lai visās fotogrāfijās būtu
redzama vieta un akcijas dalībnieks/-i.
2.5. Katrs iesniegto bilžu komplekts (piecas atsevišķas bildes vai viena kolāža, mozaīka, kombinēti
kadri) izlozē piedalās vienu reizi, neatkarīgi no tā vai ir viens vai vairāki autori.
2.6. Akcijas dalībnieka pieteikuma e-pastā vai rakstiski jābūt norādītai sekojošai informācijai:
2.6.1. fotogrāfiju/kolāžas autora-/u vārds, uzvārds, kontaktinformācija: tālruņa numurs, e-pasta
adrese;
2.6.2. fotogrāfijās attēloto vietu nosaukums.
3. Tehniskās prasības
3.1. Fotogrāfiju iesniedzējam/-iem ir jābūt vienīgajam/-iem iesniegtā attēla autoram/-iem vai
fotogrāfiju īpašniekam.
3.2. Fotogrāfijas jāiesniedz JPG formātā, vēlams 1Mb apmērā.
4. Netiek pieņemtas sekojošas fotogrāfijas:
4.1. Fotogrāfijas, kuru saturs neatbilst akcijas mērķim;
4.2. Fotogrāfijas, kas nav iesniegtas atbilstoši 3.2.punktā minētajām prasībām un digitāli nesasniedz
minimālo izšķirtspēju;
4.3. Fotogrāfijas, kam nav norādīts autors/-i un cita prasītā informācija atbilstoši Nolikuma 2.2., 2.3.
un 2.5.punktam.
5. Izloze un uzvarētāju apbalvošana
5.1. Visi dalībnieki, kuri būs iesnieguši nolikumam atbilstošas fotogrāfijas, piedalīsies izlozē.
5.2. Izloze notiks Baldones novada domes 205.kabinetā š.g. 21.septembrī plkst.14:00 un uzreiz pēc
tās uzvarētāji tiks paziņoti tīmekļa vietnē www.baldone.lv un sociālo portālu (facebook.com,
draugiem.lv, twitter.com) lapās.

5.3. Ar izlozes uzvarētājiem sazināsies personīgi un tie tiks uzaicināti saņemt savu balvu Baldones
novada domē, tās darba laikā.
6. Fotoattēlu lietošanas tiesības
6.1. Fotogrāfiju autors saglabā lietošanas tiesības fotogrāfijām un digitālajiem foto failiem.
6.2. Piedaloties akcijā, fotogrāfiju autors/-i piekrīt, ka Baldones novada dome tos var publiskot
internetā (mājas lapā un/vai sociālajos portālos) vai drukātajos materiālos (novada avīzē).
6.3. Baldones novada dome garantē nenodot fotogrāfijas trešajām personām, ja tas saistīts ar
fotogrāfiju izmantošanu komercdarbībā, bez saskaņojuma ar fotogrāfiju autoru/-iem.
6.4. Baldones novada domes iesniegto darbu publikācijas gadījumā nolikuma 6.2. punktā
paredzētajos gadījumos, obligāti norāda atsauci uz autoru/-iem.
6.5. Fotogrāfiju autors, iesniedzot darbus, piekrīt visiem iepriekš minētajiem nosacījumiem foto
akcijas nolikumā.
Domes priekšsēdētāja
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