Rīgas kultūras un tautas mākslas centrs
„Mazā Ģilde”
Amatu iela 5, Rīgā, LV- 1050,
Tālrunis 67223772, e-pasts: maza.gilde@riga.lv

Fotokonkurss “Mazā ģilde fotoobjektīvā”
Nolikums
1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1.1. Organizē: Rīgas pilsētas pašvaldība IKSD RKTMC “Mazā Ģilde”.
1.2. Konkursa mērķis: Veicināt Rīgas un Latvijas iedzīvotāju aktivitāti RKTMC “Mazā
Ģilde” tēla veidošanā, vienlaikus sekmējot radošo darbību foto mākslā.
1.3. Konkursa uzdevumi: Fotogrāfijās oriģināli attēlot Mazās ģildes ēku, interjeru,
eksterjera detaļas vai to fragmentus.
1.4. Konkursa dalībnieki: Konkursā var piedalīties ikviens iedzīvotājs, kas iesniegs
konkursa darbus atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām kopā ar konkursa pieteikumu
(Pielikums Nr.1), apliecinot piekrišanu konkursa nolikumam.
1.5. Konkursa norises laiks: Darbu iesniegšana sākas no 2021. gada 25. janvāra līdz 2021.
gada 15. februārim .
1.6. Konkursa darbi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc Nolikumā
norādītā termiņa, netiek izskatīti.
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2.1. Darbu iesniegšanas kārtība: Darbi iesniedzami digitālā formātā līdz 2021. gada 15.
februārim, sūtot uz e-pastu: maza.gilde@riga.lv.
2.2. Pieteikums (Pielikums Nr.1) jāiesniedz kopā ar fotogrāfijām.
2.3. Darba iesniegšana: katrs dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā trīs fotogrāfijas ar
konkursa darba kopīgu nosaukumu un pēc vēlēšanās pievienotu idejas aprakstu, kas
nepārsniedz 300 rakstu zīmes. Iesniedzot darbu, konkursa dalībnieks apliecina, ka
konkursā piedalās labprātīgi un neiebilst pret fotogrāfiju publiskošanu.

2.3.1. Fotogrāfijas drīkst fotografēt ar ierīci, kurai ir fotografēšanas funkcija un
izšķirtspēja ne mazāka kā 1024x768px, ar iespēju fotokonkursa rīkotājam
to palielināt un apstrādāt.
2.3.2. Fotogrāfijas autors, ja fotoattēlā ir kāda identificējama persona, nodrošina
attiecīgās personas informēšanu par fotogrāfijas publicēšanas vietu un
mērķi.
2.3.3. Fotogrāfijas nedrīkst būt uzņemtas panorāmskatā un pašbildes veidā.
2.3.4. Fotogrāfijas drīkst būt apstrādātas ar datorprogrammām.
3. KONKURSA DARBU VĒRTĒŠANA
3.1. Konkursa darbi, kuri atbilst nolikuma prasībām, tiks izskatīti un vērtēti pieaicinātiem
komisijas pārstāvjiem.
3.2. Visi noteiktā kārtībā iesniegtie darbi tiek izskatīti līdz 2021. gada 19. februārim.
3.3. Vērtējot fotogrāfijas, tiks ņemta vērā autora radošā ideja, ieguldītā darba apjoms,
fotogrāfiju oriģinalitāte un mākslinieciskā kvalitāte.
4. APBALVOŠANA UN DARBU PUBLISKOŠANA
4.1. Pretendents, kas konkursa kārtībā atzīts par uzvarētāju, saņem balvā Aleksandra
Friedrich Neilanda grāmatu “Mazās Ģildes vēsture” un ekskursiju 15 personām pa Mazo
Ģildi gida pavadībā.
4.2. Labākās fotogrāfijas tiks izstādītas no 22. februāra līdz 7. martam Mazās ģildes nama
skatlogos.
4.3. Visas iesniegtā darba izmantošanas tiesības ir konkursa organizētājam.
4.4. Iesniedzot darbu konkursa rīkotājiem, autors piešķir tiesības darba publiskošanai.
4.5. Konkursa rīkotāji patur tiesības publiskot iesniegtos darbus bez saskaņošanas ar
autoru, bet vienmēr norādot atsauci uz autoru.
4.6. Konkursa rīkotāji apņemas nenodot iesniegtos darbus trešajām personām.
4.7. Konkursa dalībnieks, iesniedzot darbu konkursam, apstiprina piekrišanu šī nolikuma
noteikumiem.

