NOTEIKUMI “MOBILĀS FOTOGRĀFIJAS KONKURSS: VALGA QUEDA NA
CASA / VALGA PALIEC MĀJĀS”
Spānijas Valgas pilsētas domes, 2020. gada 8. aprīlī, apstiprinātie noteikumi
“MOBILĀS FOTOGRĀFIJAS KONKURSAM: VALGA QUEDA NA CASA / VALGA
PALIEC MĀJĀS”

KONKURSA NOTEIKUMI
1. Akcijā var piedalīties jebkura fiziska persona ievērojot noteikumos ietvertos
nosacījumus.
2. Dalība konkursā ir bez maksas, tai nav nepieciešama reģistrācija.
3. Konkurss būs spēkā līdz Spānijas ārkārtas stāvokļa beigām.
4. Dalībniekam jābūt deklarētam Valgas (Spānija), Valgas (Igaunija) vai Valkas
(Latvija) pašvaldībā un jābūt savam sociālā tīkla Facebook kontam.
5. Lai fotogrāfija varētu piedalīties konkursā, sekojiet šiem soļiem:
- izmantojot mobilo telefonu, nofotografējiet savu ikdienu pašizolācijas laikā.
- Augšupielādējiet fotoattēlu Facebook lapā "concellodevalga".
- Izmantojiet mirkļbirku (hashtag) #valgastayathome.
- Atzīmējiet Valgas (Spānija) pilsētas domi (@Concello de Valga).
Lai piedalītos konkursā, Facebook lapā “concellodevalga”, dodieties uz sadaļu
“Ieraksti” (“Posts”) un izveidojiet jaunu publisku ziņu, kurā dalieties ar savu fotoattēlu,
izmantojot mirkļbirku (hashtag) #valgastayathome un iezīmējot Valgas pilsētas domi
(@Concello de Valga. Ziņa var neparādīties uzreiz. Jūsu un citu konkursa dalībnieku
ziņas būs redzamas “Ieraksti” sadaļā “Skatīt apmeklētāju ierakstus” (“See Visitor
Posts).
6. Fotogrāfijas, kuras nav augšupielādētas Facebook lapā "concellodevalga" un nav
apzīmētas ar norādīto mirkļbirku (hashtag) un atzīmi (tag) konkursā nepiedalās.
7. Fotoattēli, kas neatbilst visiem organizatora izvirzītajiem nosacījumiem, netiks
ņemti vērā.
8. Dalībnieki drīkst augšupielādēt ne vairāk kā piecus fotoattēlus. Vērtējot tiks vērtēta
attēlu kvalitāte, nevis daudzums. Attēla tematikā jābūt attēlotai ikdienas dzīvei
pašizolācijas laikā. Šī iemesla dēļ, fotogrāfijām jābūt uzņemtām tikai iekštelpās vai ar
kādu elementu, kas norāda, ka attēls ir uzņemts iekštelpā. Tehnika vai kompozīcija
nav ierobežota.

9. Pēc fotogrāfiju iesniegšanas termiņa beigām Valgas pilsētas domes (Spānija)
izraudzītā žūrija izvēlēsies labāko fotogrāfiju no visiem dalībniekiem. Savā izvēlē,
žūrija vērtēs kvalitāti, radošumu, oriģinalitāti, visaugstāk novērtējot notvertu mirkli,
kas atspoguļo pašizolācijas būtība. Augstā vērtē būs attēli, kas veicina veselīgu
dzīvesveidu, iedrošina lasīšanu vai starppaaudžu un starpkultūru sakarus. Žūrija
patur tiesības atcelt apbalvošanu gadījumā, ja attēli, kas piedalās, tiek uzskatīti par
nepietiekami kvalitatīviem. Pirms uzvarētāju publicēšanas, var tikt pieprasīts
fotogrāfijas oriģinālais fails, kas pierādītu, ka fotogrāfija tika uzņemta
izmantojot mobilo tālruni, pretējā gadījumā tā tiks diskvalificēta.
10. Valgas pilsētas dome patur tiesības atcelt vai apturēt konkursu vai mainīt tā
nosacījumus, ja tehnisku vai citu iemeslu dēļ, ja nav iespējams nodrošināt konkursa
norisi esošo noteikumu ietvaros. Lai konkurss notiktu, tajā jāpiedalās vismaz 20
dalībniekiem.
11. Konkursa dalībnieki piešķir savas fotogrāfijas autortiesības, lai Valgas pilsētas
dome varētu tās izmantot jebkuros plašsaziņas līdzekļos, izstādēs vai pašvaldības
reklāmās.
Iesniedzot fotogrāfiju, konkursa dalībnieki piešķir Valgas pilsētas domei bezmaksas
lietošanas tiesības digitālajām fotogrāfijām un ļauj fotogrāfijas izmantot informatīvo
materiālu, izstādes vai pašvaldības tēla veidošanai.
12. Piedaloties konkursā, dalībnieks piekrīt spēkā esošajiem noteikumiem.

BALVAS
Akcijas uzvarētāji tiks apbalvoti ar sekojošām balvām:
1. vieta: Sporta kamera;
2. vieta: ārējais cietais disks;
3. vieta: ārējā atmiņas karte.
14. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti Valgas pilsētas domes (Spānija) Facebook
kontā. Pēc uzvarētāju paziņošanas, tīmekļa vietnē valga.gal tiks izveidots fotoakcijas
albums.
15. Uzvarētājs balvu saņems 1 mēneša laikā pēc rezultātu paziņošanas. Ja
uzvarētājs ir no Valgas (Igaunija) vai Valkas (Latvija), balvas mājās tiks nosūtītas pa
pastu.

PERSONU DATU AIZSARDZĪBA
16. Piedaloties konkursā, dalībnieki piekrīt, ka attēli un komentāri, kas tiks publicēti
šajā tīklā, var tikt koplietoti ar citiem Facebook lietotājiem un sociālajiem tīkliem.
Nevienā pieteikumā nav nepieciešama iepriekšēja reģistrācija, tāpat arī Valgas
pilsētas dome neapkopos reģistrācijas datus, jo dalība ir bezmaksas un publiska. Pēc
rezultātu publicēšanas, konkursa organizatori sazināsies ar konkrētajiem
uzvarētājiem par balvas piegādi.

CITI NOSACĪJUMI
17. Konkursa rīkotāji (turpmāk – organizatori) patur tiesības ziņot par fotogrāfiju un
pieprasīt tās noņemšanu, ja kāds attēls pārkāpj personiskās tiesības vai ir
aizskarošs, vai diskriminējošs.
18. Organizatori patur tiesības atcelt jebkura dalībnieka dalību, ja ir aizdomas par
nepareizu datu apstrādi vai konkursa noteikumu pārkāpšanu.
19. Organizatori patur tiesības noraidīt vai izslēgt dalību konkursā jebkuram
dalībniekam, kurš neatbilst šajos dalības noteikumos aprakstītajām prasībām vai
būtu pretrunā ar konkursa noteikumiem vai mērķi.
20. Organizatori neuzņemas atbildību par iespējamiem datu zudumiem, kas radušies
sakarā ar Facebook vai interneta problēmām un / vai darbības traucējumiem.
Organizators nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties citu lietotāju nepareizas
satura izmantošanas dēļ, neskatoties uz spēkā esošajiem drošības pasākumiem.
21. Organizators nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizas lietošanas
vai manipulācijas dēļ, ko neatļauti lietotāji vai trešās personas varētu izdarīt attiecībā
uz šīs lapas vispārējo saturu, kā arī iespējamajiem intelektuālā īpašuma tiesību
pārkāpumiem.

