
 
 
 
 

 
 
 

KVIEČIAME DALYVAUTI FOTOGRAFIJŲ KONKURSE! 
 

Ar žinojote, kad medžiai turi ypatingų galių, gerinančių žmogaus savijautą, o pasivaikščiojimas miške gali veikti tarsi stebuklinga terapija? 
Dar senovėje buvo žinoma apie gydomąsias medžių savybes, todėl pamėginkite ir Jūs pasinaudoti gerąją medžių galia! 

Kviečiame visus mėgstančius fotografuoti pažinti Žemaitijos nacionaliniame parke augančius medžius bei patirti žmogaus ir medžio bendrystę! 
 

Dalyvaukite fotografijų konkurse „Gyvas miškas. Gyvas žmogus“. Fotografuokite Žemaitijos nacionaliniame parke 
augančius lapuočius – ąžuolus, liepas, uosius, klevus bei kitus jums patikusius medžius arba fotografuokitės šalia šių 

medžių patys ir kelkite nuotraukas savo Facebook ar Instagram paskyrose naudodami grotažymę #lapuotisznp. 
 

Konkursas vyks iki 2018 m. rugsėjo 30 d. 
Konkurso dalyvių laukia prizai, o nuotraukos bus spausdinamos ir eksponuojamos parodoje. 

 
 

KONKURSO TAISYKLĖS IR SĄLYGOS 
 

1. Konkurso organizatorius – Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, įm. k. 191440964, Didžioji g. 10, Plateliai, 
LT-90420 Plungės raj. 

2. Konkursas organizuojamas įgyvendinant 2014–2020 m. Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per 
sieną programos projektą „Darnus kietųjų lapuočių miškų valdymas – darnaus turizmo vystymo praktika“. 
Daugiau informacijos apie projektą: https://www.skogsstyrelsen.se/en/attractive-hardwoods/.  

3. Fotografijų konkursas „Gyvas miškas. Gyvas žmogus“ vyksta oficialioje Žemaitijos nacionalinio parko 
Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/zemaitijanationalpark/. 

4. Konkurso dalyviai fotografijas skelbia savo Facebook arba Instagram paskyrose naudodami grotažymę 
#lapuotisznp. Nuotraukos bus atrinktos pagal grotažymę ir patalpintos oficialioje Žemaitijos nacionalinio parko 
Facebook paskyroje. Už konkursui pateiktas nuotraukas galės balsuoti visi Facebook naudotojai. 

5. Konkurse gali dalyvauti visi mėgstantys fotografuoti asmenys. Dalyvių amžius ir gyvenamoji vieta neribojami. 
6. Fotografijos turi būti darytos Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje.  
7. Vienas konkurso dalyvis gali siųsti iki 3 fotografijų per visą konkurso laikotarpį.  
8. Konkursas vykta nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 d. 
9. Pirmi trys daugiausiai balsų surinkusių fotografijų autoriai bus apdovanoti Žemaitijos nacionalinio parko 

direkcijos prizais, o gražiausios fotografijos bus spausdinamos ir eksponuojamos fotografijų parodoje.  
10. Nugalėtojai bus paskelbti iki 2018 m. spalio 15 d. Žemaitijos nacionalinio parko Facebook paskyroje. 
11. Pateikdamas fotografijas, konkurso dalyvis patvirtina, kad pateiktos nuotraukos yra originalūs jo kūriniai, 

nepažeidžiantys kito asmens ar autoriaus teisių ir kitos intelektinės nuosavybės teisių, ir, kad kiti asmenys į šias 
nuotraukas neturi jokių teisių ar teisėtų interesų. 

12. Fotografijose draudžiama naudoti vaizdus, kurie įskaudintų ar pažemintų kitus žmones ar žmonių grupes, taip 
pat fotografijos neturi skatinti nusikalstamos veiklos ar įstatymų pažeidimo. Jei nuotraukose vaizduojami 
žmonės, kuriuos galima atpažinti, konkurso dalyvis patvirtina, kad yra gavęs (-usi) jų arba jų tėvų/globėjų 
sutikimą viešai naudoti jų atvaizdus.   

13. Organizatoriai neatsako už galimus fotografijų, pateiktų konkursui, teisės pažeidimus. Trečiųjų asmenų teisės 
pažeidimų atveju, dalyvis atleidžia organizatorių nuo bet kokių trečiųjų šalių pretenzijų. 

14. Konkurso dalyviai sutinka perleisti fotografijas konkurso organizatoriui naudoti neribotą laiką ir neatlygintinai. 
15. Konkurso organizatorius pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti taisykles ir prizus arba neapdovanoti nei vieno 

dalyvio, jei darbai neatitiks keliamų reikalavimų ar bus pažeistos konkurso taisyklės. 
16. Konkurso dalyvis pateikdamas konkursui savo fotografiją patvirtina susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir 

sąlygomis ir sutinka jų laikytis. Taisyklės ir sąlygos yra taikomos visiems konkurso dalyviams. 
17. Kilus klausimams ar neaiškumams galite kreiptis tel. 865941025. 

 


