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NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. V.Kavaliauskienės katinų muziejus, artėjančio 30-ojo muziejaus gimtadienio proga, 

kviečia visus Lietuvos gyventojus, kurie žavisi katinais, dalyvauti virtualioje fotografijų  parodoje - 

konkurse „Katinai užvaldo pasaulį“ (toliau – Konkurse). 

2. Informacija apie Konkursą ir parodos nuostatus (toliau – Nuostatai) skelbiama     

interneto svetainėje www.gamtininkucentras.lt ir Facebook paskyroje “Vandos Kavaliauskienės 

katinų muziejus”. 

 

II. TIKSLAS 

 

3. Virtualiai paminėti Vandos Kavaliauskienės muziejaus 30- ąjį gimtadienį, sudarant 

sąlygas atsiskleisti kūrybinei vaikų ir suaugusiųjų saviraiškai, fotografijos meno priemonėmis 

išreiškiant savo idėjas ir sumanymus. 

 

III. LAIKAS IR VIETA 

 

4. Konkursas virtualiai bus eksponuojamas puslapyje gamtininkucentras.lt ir Facebook 

paskyroje ,,Vandos Kavaliauskienės katinų muziejus”. 

5. Dalyviai darbus  atsiunčia adresu: katinumuziejus@gamtininkucentras.lt 

6. Darbus pateikti iki 2020 m. gegužės 15 d. imtinai. 

 

 

IV. DALYVIAI 

 

7. Konkurse gali dalyvauti įvairaus amžiaus Lietuvos gyventojai. Autorius, pateikdamas 

nuotrauką, patvirtina šios nuotraukos autorystę. Už autorinių teisių pažeidimus atsako nuotraukas 

pateikę asmenys. 

8. Pateikdamas fotografijas Konkursui autorius tampa Konkurso dalyviu ir  sutinka, kad 

jo asmeniniai duomenys būtų naudojami tiek, kiek tai būtina šių nuostatų reikalavimams vykdyti. 

 

 

V. EKSPONATŲ PATEIKIMAS 

 

9. Dalyviai gali pateikti ne daugiau kaip 2 darbus. 

10. Fotografijos turi būti kokybiškos, pateikiamos JPG, JPEG skaitmeniniu formatu. 

11. Darbai turi atitikti Konkurso tematiką. 

http://www.gamtininkucentras.lt/


12. Darbai  pateikiami nurodant vardą, pavardę, miestą, telefono numerį, amžių (jeigu 

tai vaiko fotografija) 

13. Pateikdami darbus sutinkate, kad fotografijų autoriaus duomenys (vardas, pavardė, 

amžius, miestas) bus nurodyti prie fotografijos.  

                14.Organizatoriai pasilieka teisę atsiųstas nuotraukas naudoti neatlygintinai, viešai 

publikuoti darbus.   

 

 VI. DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

15.  Darbus vertins komisija, sudaryta iš meno žinovų, muziejaus darbuotojų.  

                   16. Vertinimo kriterijai: 

 idėjos originalumas, meniškumas bei išraiškingumas; 

 kompozicijos elementų suderinamumas; 

 temos atitikimas; 

 techninė nuotraukų kokybė. 

17. Penki geriausiai įvertintų darbų autoriai bus apdovanoti atminimo dovanėlėmis, 

kurios bus išsiųstos paštu.  

 

VII. ORGANIZATORIAI 

 

18. Virtualią fotografijų parodą „Katinai užvaldo pasaulį“ organizuoja V. 

Kavaliauskienės katinų muziejus. Renginio koordinatorė - muziejaus vadovė Asta Sipavičienė. 

Papildoma informacija tel.: 868369844. 

_________________ 

 

 

Organizatoriai  pasilieka  teisę koreguoti Konkurso nuostatus. 


