FOTO KONKURSO
„Geriausios JEEP MTB dviračių maratonų taurės 2020 akimirkos“
ORGANIZAVIMO NUOSTATAI

I.
1.

BENDROSIOS NUOSTATOS
Foto konkurso „ Geriausios JEEP MTB dviračių maratonų taurės 2020

akimirkos“ (toliau –KONKURSAS) organizavimo nuostatai (toliau vadinama –
Nuostatai) nustato vykdymo laiką, konkurso organizavimo tvarką, laimėtojų vertinimą ir
apdovanojimus.
2.

II.

KONKURSUI nuotraukos pateikiamos nuo 2020 m. rugsėjo 28 d. iki 2020 m. spalio 11
d. (imtinai).

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

4.

KONKURSE gali dalyvauti visi asmenys be išankstinės registracijos ir be apribojimų.

5.

KONKURSUI pateiktos nuotraukos turi atitikti konkurso temą ir turi būti darytos bent
viename iš 2020 metų JEEP MTB dviračių maratonų taurės etapų.

6.

KONKURSUI pateikiamos tik skaitmeninės nuotraukos (failai), jos gali būti „užrakintos“.

7.

Nuotraukas reikia siųsti elektroniniu paštu maratonas@mtb.lt ne vėliau kaip iki 2020 m.
spalio 11 d. (imtinai).

8.

Kartu su nuotrauka (-omis) turi būti atsiųstas autoriaus vardas ir pavardė bei kontaktiniai
duomenys (telefono numeris ir / arba el. pašto adresas).

9.

Autorius, pateikdamas nuotrauką (-as) KONKURSUI, patvirtina, kad yra šios (-ų)
nuotraukos (-ų) autorius ir kad yra gavęs joje (-se) užfiksuotų asmenų sutikimą šią (-as)
nuotrauką (-as) naudoti KONKURSE. Už autorinių teisių pažeidimus pagal galiojančius
Lietuvos Respublikos teisės aktus atsako nuotraukas atsiuntę asmenys.

10.

Autorius KONKURSUI gali pateikti ne daugiau kaip 3 nuotraukas.

11.

Pateikdamas nuotraukas KONKURSUI autorius automatiškai tampa KONKURSO
dalyviu bei sutinka su šio KONKURSO Nuostatais ir sąlygomis.

12.

Visos KONKURSUI pateiktos nuotraukos bus talpinamos MTB.LT Facebook paskyroje
ir daugiausia „like“ paspaudimų sulaukusių fotografijų autoriai bus apdovanoti piniginiais
prizais: 1-oji vieta – 250 EUR, 2-oji vieta – 175 EUR, 3-ioji vieta – 100 EUR.

13.

KONKURSO dalyviai sutinka, kad KONKURSUI pateiktos ir daugiausiai „like“ ir „love“
reakcijų surinkusios nuotraukos (trys prizinės vietos) gali būti neatlygintinai ir be
apribojimų organizatorių naudojamos ir viešinamos.

14.

Organizatoriai pareiškia, kad KONKURSO metu gautų asmens duomenų apsaugai ir
tvarkymo teisėtumui užtikrinti bus imtasi visų būtinų, protingų ir pagrįstų priemonių.

15.

JEEP MTB dviračių maratonų taurės organizatoriai pasilieka teisę keisti KONKURSO
taisykles.

16.

Vienas autorius gali pretenduoti tik į vieną prizinę vietą.

III.
16.

IV.
17.

KONKURSUI PATEIKTŲ NUOTRAUKŲ VERTINIMAS
KONKURSUI pateiktas nuotraukas vertina visuomenė. Kiekvienas asmuo gali atiduoti
savo balsą Facebook MTB.LT paskyroje nuo 2020 m. spalio 12 d. iki 2020 m. spalio 18
d. (imtinai) paspausdamas „like“ ar „love“ prie, jo nuomone, geriausios nuotraukos.
Daugiausia balsų surinkusių nuotraukų autoriai bus skelbiami nugalėtojais.

KONKURSO NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAI
Nugalėtojai bus apdovanojami 2020 m. JEEP MTB dviračių maratonų taurės 2020
uždarymo renginio metu. Kvietimai į renginį bus išsiųsti trims geriausių nuotraukų
autoriams.

