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Lietuvos sporto muziejaus  
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 pareigas Ilonos Petrokienės 

2022 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-07 

 

FOTOGRAFIJŲ KONKURSO NUOSTATAI 

„MANO SPORTIŠKA VASARA“ 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Fotografijų konkurso „Mano sportiška vasara“ (toliau – Konkursas) nuostatai apibrėžia 

konkurso organizatorius, tikslą, dalyvius, konkurso laimėtojų nustatymo ir apdovanojimo 

tvarką. 

2. Konkurso organizatorius – Lietuvos sporto muziejus.  

 

II. KONKURSO TIKSLAI  

 

3. Konkurso tikslas – skatinti žmones sportuoti, aktyviai leisti laisvalaikį. Taip pat 

populiarinti fotografiją kaip saviraiškos priemonę, ugdyti kūrybinius gebėjimus 

 

III. KONKURSO DALYVIAI 

 

4. Konkurso dalyvių amžius neribojamas.  

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

5. Konkursas vyksta 2022 m. liepos 18 d. – 2022 m. rugsėjo 18 d. 

6. Temos ir žanrai – viskas kas susiję su sportu ir sportine veikla. 

7. Fotografijos turi būti atsiųstos elektroniniu paštu: muziejus.sporto@gmail.com. 

8. Konkursui darbai teikiami JPG (JPEG) formatu, raiška ne mažesnė nei 300 dpi. 

9. Visų fotografijų failai turi būti pavadinti taip: vardas, pavardė, amžius, telefono numeris, 

elektroninio pašto adresas, nuotraukos pavadinimas.  

 

V. VERTINIMAS, NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 

10. Piešiniai vertinami viešu visuotiniu balsavimu, kuris bus skelbiamas 2022 m. rugsėjo 19 

d. Lietuvos sporto muziejaus Facebook paskyroje ir tęsis iki rugsėjo 31 d. Daugiausia „like“ 

(„patiktukų“) surinkę darbai bus skelbiami atitinkamai – I, II ir III vietos nugalėtojais. 

mailto:muziejus.sporto@gmail.com


11. Skiriami specialūs prizai muziejaus sudarytos komisijos už originalumą, kūrybiškumą, 

kokybę ir „gerą nuotaiką“ fotografijose. 

12. Konkurso rezultatai skelbiami 2022 m. spalio 5 d. Lietuvos sporto muziejaus tinklapyje 

www.lietuvossportomuziejus.lt ir muziejaus Facebook paskyroje – Lietuvos Sporto 

Muziejus Kaunas  

13. Darbai, neatitinkantys techninių reikalavimų, atsiųsti vėliau nurodyto termino ar 

neatitinkantys kitų konkurso sąlygų, nevertinami. 

 

VI. FINANSAVIMAS 

 

14. Konkurso vertinimo, laureatų apdovanojimo ir konkurso organizavimo išlaidas apmoka 

Lietuvos sporto muziejus. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 15. Konkurso dalyvis, pateikdamas fotografijas konkursui, patvirtina, kad jis yra jų autorius 

ir sutinka su jų viešinimu. 

16. Kilus klausimams galima kreiptis tel. (8-37) 22 06 91 arba el. paštu: 

info@lietuvossportomuziejus.lt 

 
 

http://www.lietuvossportomuziejus.lt/

