
TAPKITE MŪSŲ KVIESTINIU 

FOTOGRAFU! 

 
 

 

Taisyklės 

 

„TAPKITE MŪSŲ KVIESTINIU FOTOGRAFU!“ – tai Europos Parlamento interneto 

svetainės projektas, rengiamas EP Interneto informacijos skyriaus. Kiekvieną mėnesį 

projektas bus skirtas vis kitai svarbiai, aktualiai ir didelę įtaką Europos Sąjungai turinčiai 

temai. Projekto pradžia ir pabaiga kiekvieną mėnesį bus skelbiama EP interneto svetainėje ir 

socialinių tinklų puslapiuose. 
 
Projekte galės dalyvauti visi 18 metų ir vyresni bet kurios profesijos ES gyventojai, kuriems 

priklauso jų darytų nuotraukų autorinės teisės, suteikiantys Europos Parlamentui teisę jas 

naudoti nekomerciniais tikslais savo interneto svetainėje ir socialinių tinklų puslapiuose. 
 
Atsiųsdamas paraiškos formą dalyvis sutinka, kad jam būtų taikomos toliau išdėstytos 

taisyklės ir jų pakeitimai, kurių gali prireikti, pavyzdžiui, susiklosčius nenumatytoms 

aplinkybėms. 
 
 

 

1. TINKAMUMAS 

 

 Dalyvis turi gyventi ES ir būti ne jaunesnis kaip 18 metų. 


1.1 Autorių teisės  

 

 Pateikta nuotrauka turi būti originalus dalyvio kūrinys. 

 Dalyvis pareiškia ir užtikrina, kad: 

o medžiagą sukūrė jis pats, 

o jokia trečioji šalis neturi pateiktos nuotraukos autoriaus teisių arba kitokių 
intelektinės nuosavybės teisių, 

o pateiktas kūrinys nepažeidžia jokios trečiosios šalies autorių arba intelektinės 
nuosavybės teisių. 

 Šiuo pareiškimu dalyvis suteikia Europos Parlamentui neišimtinę teisę be jokio 

mokesčio nekomerciniais tikslais naudoti pateiktą nuotrauką EP interneto svetainėje ir 

socialinių tinklų puslapiuose. 
 Dalyvis išlieka pateikto (-ų) kūrinio (- ių) autoriaus teisių turėtoju. 
 Kaskart, kai Europos Parlamentas naudoja fotografijos kopiją arba viešai ją 

publikuoja, tinkamai nurodomas jos autorius. Dalyvis gali nuspręsti, kokiu būdu turi 

būti nurodoma jo autorystė (žr. paraiškos formą). 
 Dalyvis pareiškia ir užtikrina, kad gavo visų fotografijoje pavaizduotų asmenų 

leidimą ją publikuoti. 
 Jei atrinktoje nuotraukoje yra atpažįstami vaikų atvaizdai, fotografo bus paprašyta 

atsiųsti leidimo fotografuoti modelį formą, pasirašytą nepilnamečio tėvų arba teisėto 

globėjo ir suteikiančią teisę naudoti fotografiją. 



2. Projekto laikotarpis 

 

Projektas prasideda 2015 m. vasario 9 dieną ir vyks kiekvieną mėnesį iki rugsėjo. Žiuri ir 

publikos prizų laimėtojai bus paskelbti 2015 m. spalio mėn. 
 

3. Kaip užsiregistruoti 

 

Norintieji dalyvauti projekte turi registruotis, t. y. užpildyti oficialią paraiškos formą ir 

atsiųsti ją el. paštu. Paštu arba naudojantis kitomis priemonėmis atsiųsti dokumentai 

per atrankos procedūrą nebus svarstomi. 
 
Dalyvio medžiaga ir paraiškos forma turi būti siunčiama šiuo el. pašto adresu: webcom-

flickr@europarl.europa.eu, temos lauke nurodant mėnesio temos pavadinimą. Prieš 

siųsdamas paraišką, dalyvis turi užpildyti paraiškos formą ir nurodyti fotografijos 

pavadinimą bei pateikti trumpą (ne ilgesnį kaip 100 žodžių) aprašymą apie tai, kas 

vaizduojama nuotraukoje. Taip pat būtina nurodyti dalyvio vardą ir pavardę, amžių, 

gyvenamąją šalį, veikiantį elektroninio pašto adresą, kuriuo su dalyviu galima susisiekti, ir 

trumpą dalyvio apibūdinimą. 
 
Dalyvis turėtų išsaugoti visos pateiktos medžiagos kopijas, nes paraiškos nebus grąžinamos. 

 

Kiekvienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip vieną kiekvienos temos fotografiją, jei 

nenurodyta kitaip. 
 
Nuotrauka turi būti siunčiama kaip elektroninio laiško priedas, kurio dydis negali viršyti 

5 MB. 
 
Kiekvienas dalyvauti norintis asmuo turi atsiųsti atskirą paraišką. 
 

4. Nuotraukai keliami reikalavimai  

 
 Nuotrauka turi būti pateikta skaitmeniniu formatu el. pašto adresu: webcom-

flickr@europarl.europa.eu, 
 ji gali būti spalvota arba nespalvota, 

 fotografijos raiška turi būti ne mažesnė kaip 72 dpi, bet rekomenduojama naudoti 300 

dpi raišką, 
 ilgesnės kraštinės matmenys turi būti ne mažesni kaip 1024 taškų (horizontaliai arba 

vertikaliai), tačiau rekomenduojama 2048 taškų, ir ne didesni kaip 9933 taškų, o 

formatas – jpeg, 
 rinkmenos dydis negali viršyti 5 MB, 

 rinkmenos pavadinime turi būti nurodytas dalyvio VARDAS ir PAVARDĖ (pvz., 

Luca Lombardini_EP Guest photographer.jpg), 
 turi būti nurodytas kūrinio pavadinimas ir pridėtas trumpas jo aprašas (ne daugiau 

kaip 100 žodžių), 
 nuotrauka gali būti redaguojama ir keičiama. Tai reiškia, kad gali būti keičiama 

vaizduojamo motyvo spalva arba kompozicija (montažas, koliažas, retušas) ir jis gali 

skirtis nuo originalaus motyvo, Taip pat leidžiama ryškinti vaizdą ir reguliuoti toną. 


5. Duomenų apsauga  

 

Visi asmens duomenys, kuriuos pareiškėjas vykstant atrankai perduoda Europos Parlamentui, 

tvarkomi pagal 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 

45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis 



ir laisvo tokių duomenų judėjimo
1
. Minėtieji duomenys naudojami tik šio projekto tikslais. 

Pareiškėjas gali susipažinti su savo asmens duomenimis ir pataisyti netikslius arba 
neišsamius duomenis. Jei dalyvis turi klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo, jis gali 
kreiptis adresu webcom-flickr@europarl.europa.eu. 
 

 

Pareiškėjas sutinka, kad Europos Parlamentas naudotų ir savo svetainėje bei socialinių tinklų 

puslapiuose skelbtų paraiškos formoje pateiktus ir su kūriniu susijusius duomenis tuo atveju, 

jei jis išrenkamas nugalėtoju. 
 
Dalyviai turi būti pasirengę pateikti jų tapatybę, amžių ir gyvenamąją vietą patvirtinančius 

dokumentus tam, kad Europos Parlamentas galėtų juos patikrinti ir diskvalifikuoti 

taisykles pažeidusius dalyvius. 
 

6. Atrankos komitetas 

 

Projektą vertins speciali redakcinė kolegija kartu su mūsų fotografijos redaktoriumi. 
 

7. Apdovanojimas 

 

Geriausios mėnesio nuotraukos autorius bus informuotas el. paštu. Straipsnis apie nugalėtoją, 

jo nuotrauka ir laimėjusi nuotrauka bus paskelbta EP interneto svetainėje ir socialinių tinklų 

puslapiuose. Pasibaigus konkursui žiuri išrinks viso konkurso nugalėtoją. Konkurso metu 

publika galės balsuoti už labiausiai jai patikusią nuotrauką iš kiekvieną mėnesį atrinktų 10 

geriausių. Daugiausia paspaudimų „Mėgti“ surinkusios nuotraukos autoriui atiteks publikos 

prizas. Žiuri ir publikos prizų laimėtojai bus pakviesti apsilankyti Europos Parlamento 

plenarinėje sesijoje Strasbūre lapkričio mėn. Pažymėtina, kad nugalėtojai nebus įdarbinami 

Europos Parlamente ir jiems nebus sumokėta už darbą. Tačiau Europos Parlamentas padengs 

visas nugalėtojo dalyvavimo plenarinėje sesijoje išlaidas (kelionės, apgyvendinimo ir kt. 

išlaidos). 
 

8. Atsakomybės ribojimas 

 

Europos Parlamentas neprisiima atsakomybės už pateiktų kūrinių turinį. Už bet kokius 

trečiųjų šalių teisių pažeidimus atsako tik dalyvis. 
 
Europos Parlamentas jokiomis aplinkybėmis nelaikomas atsakingu už tiesioginę ir netiesioginę 

žalą, kuri gali rastis dėl dalyvavimo šiame projekte, nei už jokį finansinį atlygį. 
 
Jei projektas iš dalies arba visiškai atidedamas, atšaukiamas arba nutraukiamas dėl priežasčių, 

nepriklausančių nuo Europos Parlamento, jis jokiu būdu negali būti laikomas už tai atsakingu. 

 

9. Kita 
 
Europos Parlamentas pasilieka sau teisę atmesti paraišką, jei ji neatitinka numatytų 

reikalavimų arba jei pateiktas kūrinys pažeidžia trečiųjų šalių teises arba jo turinys yra 

nepadorus. 
 
Projektas vykdomas pagal Belgijos įstatymus. 
 
 
 
 
1
 http://www.europarl.europa.eu/tools/disclaimer/documents/l_00820010112fr00010022.pdf 



Belgijos teismai turi išimtinę kompetenciją spręsti visus ginčus, kurie negali būti išspręsti 

abiejų šalių susitarimu. 


