
   
 

XI-ojo fotografijų ir dailės darbų konkurso „Nepažintas vabzdžių pasaulis“ taisyklės 

 

Konkurso tema – „Vabzdžiai“. Šia tema siekiame skatinti konkurso dalyvius geriau pažinti 

ir per fotografijas bei dailės darbus prabilti apie paslaptingą vabzdžių pasaulį.  

Vabzdžių gausu visur: pievoje, sode, miške ir t.t. Stebėkite juos, tyrinėkite jų gyvenamąją 

aplinką ir fotoaparato ar piešimo priemonių pagalba stenkitės kuo profesionaliau  įamžinti 

įdomiausias vabzdžių gyvenimo akimirkas, jų  spalvas, metamorfozes. Nebijokite būti kūrybiškais 

ir originaliais. 

Darbai laukiami iki 2019 m. spalio mėn. 1 d. Darbus siųskite elektroninio pašto adresu 

sartai@grazute.lt, arba pristatykite adresu Vytauto g. 5, Dusetos (Sartų regioninio parko lankytojų 

centras), Laisvoji aikštė 14, Salakas (Gražutės regioninio parko lankytojų centras). Pavėlavusių 

darbai nepriimami.  

Apie parodos pristatymą konkurso dalyviai bus informuoti nurodytu el. pašto adresu. 

Konkurso organizatoriai pasilieka teisę, nemokant autorinio atlyginimo, panaudoti 

konkursinius darbus katalogo leidimui, informacijai apie parodą spaudoje bei internete. Darbų 

pristatymas į konkursą laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 

 

Taisyklės dailės darbų autoriams: 

1. Vienas dalyvis gali siųsti (paštu, el. paštu), pristatyti į direkciją ne daugiau kaip 2 dailės 

darbus. 

2. Jei dailės darbas siunčiamas paštu ar pristatomas į direkciją jis turi būti A3 arba A4 formato. 

3. Jei siunčiamas nuskenuotas dailės darbas, jis turi būti išsaugotas JPG formatu. 

4. Privaloma dailės darbo identifikacijos kortelė: 

4.1. Jei dailės darbas pristatomas į direkciją ar siunčiamas paštu blogojoje darbo pusėje 

spausdintinėmis raidėmis turi būti nurodyta: autoriaus vardas, pavardė, piešinio 

pavadinimas, piešinio sukūrimo metai, mokyklos pavadinimas, piešinio autoriaus ar jį 

atstovaujančio asmens – mokytojo, kurio nors iš tėvų kontaktinis numeris ar el. pašto 

adresas.  

4.2. Jei siunčiamas skenuotas dailės darbas, el. laiške, prisegus darbą turi būti nurodyta: 

autoriaus vardas, pavardė, piešinio pavadinimas, piešinio sukūrimo metai, mokyklos 

pavadinimas, piešinio autoriaus ar jį atstovaujančio asmens – mokytojo, kurio nors iš 

tėvų kontaktinis numeris ar el. pašto adresas. 

4.3. Piešinio kortelė pridedama šių taisyklių paskutiniame lape. 

 

Taisyklės fotografijos darbų autoriams: 

1. Vienas dalyvis gali siųsti (paštu, el. paštu), pristatyti į direkciją ne daugiau, kaip 2  

fotografijas. 

2. Fotografijos turi būti JPG formatu, didelės raiškos (ne mažiau 2-3 MB). 

3. Fotografijos turi būti neapkarpytos specialių programų pagalba. 

4. Jei fotografija redaguojama, turi būti naudojami tik minimalūs filtrai. 

5. Privaloma fotografijos identifikacijos kortelė: 

5.1. Jei fotografija pristatoma į direkciją ar siunčiama paštu blogojoje darbo pusėje 

spausdintinėmis raidėmis turi būti nurodyta: autoriaus vardas, pavardė, fotografijos 

pavadinimas, fotografijos metai, mokyklos pavadinimas, fotografijos autoriaus ar jį 

atstovaujančio asmens – mokytojo, kurio nors iš tėvų kontaktinis numeris ar el. pašto 

adresas. 



5.2. Jei fotografija siunčiama el. paštu, el. laiške, prisegus darbą turi būti nurodyta: autoriaus 

vardas, pavardė, fotografijos pavadinimas, fotografijos metai, mokyklos pavadinimas, 

fotografijos autoriaus ar jį atstovaujančio asmens – mokytojo, kurio nors iš tėvų 

kontaktinis numeris ar el. pašto adresas. 

5.3. Fotografijos kortelė pridedama šių taisyklių paskutiniame lape. 

 

Telefonai pasiteiravimui:  8 678 65085 (Kristina Ivanovaitė), 8 645 56344 (Rimvydas Striška) 

 

Organizatorius: Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija, Vytauto g. 5, Dusetos, LT-32309 

Zarasų r., tel. (8-385) 56849, el. paštas sartai@grazute.lt. 

 

Identifikacijos kortelė 

 
 


