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FOTOGRAFIJŲ KONKURSO
„Gražiausia šypsena - nes kasdien 2x2“
ORGANIZAVIMO NUOSTATAI

I. BENDRIEJI NUOSTATAI
1. Fotografijų konkurso „Gražiausia šypsena - nes kasdien 2x2“ organizavimo nuostatai (toliau vadinama –
Nuostatai) nustato konkurso tikslą, vykdymo laiką, konkurso organizavimo tvarką, laimėtojų vertinimo
kriterijus ir apdovanojimų tvarką.
2. Fotografijų konkursas „Gražiausia šypsena - nes kasdien 2x2“ (toliau – KONKURSAS) yra vienas iš
Nacionalinės burnos sveikatos 2016–2020 metų programos plano įgyvendinimo renginių, skirtų paskatinti
Vilniaus miesto ir rajono gyventojus atsakingai rūpintis savo burnos higiena – tai yra reguliariai, 2 kartus per
dieną po 2 minutes valytis dantis. Konkursas skirtas paminėti Tarptautinę šypsenų dieną, kuri minima kasmet,
pirmąjį spalio mėnesio penktadienį.
3. KONKURSUI nuotraukos pateikiamos nuo 2016 m. rugsėjo 22 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d. (imtinai).
II. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
4. KONKURSO organizatorius: Vilniaus visuomenės sveikatos biuras (toliau - Biuras).
5. KONKURSO partneriai: Lietuvos Respublikos Odontologų rūmai.
6. KONKURSO rėmėjai: UAB „Pardes“ - „CURAPROX“ atstovas Lietuvoje.
7. KONKURSE gali dalyvauti Vilniaus miesto ir rajono savivaldybių gyventojai (nuo 7 metų amžiaus) be
išankstinės registracijos. KONKURSE negali dalyvauti konkurso organizatorių, partnerių ir rėmėjų įmonėse
dirbantys darbuotojai ir jų šeimos nariai.
8. KONKURSUI pateiktos nuotraukos turi atitikti konkurso temą „Gražiausia šypsena - nes kasdien 2x2“ ,
nuotraukose turi būti užfiksuota dantų valymo procedūra.
9. KONKURSUI pateikiamos tik skaitmeninės nuotraukos.
10. KONKURSUI siunčiamos skaitmeninės nuotraukos privalo atitikti šiuos reikalavimus:
 Nuotraukų formatas JPG, ne mažiau kaip 1 MB. Pageidautina, kad pagal dydį ir kitus parametrus tai
būtų spaudai tinkamas failas.
 Failo pavadinimas turi būti suformuotas taip: nuotraukos pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė,
amžius.
 Nuotraukos gali būti spalvotos arba nespalvotos.
11. Nuotraukas reikia siųsti elektroniniu paštu: renginiai@vvsb.lt (laiško pavadinime nurodant „ Gražiausios
šypsenos konkursui“, ne vėliau kaip iki 2016 m. rugsėjo 30 d. (imtinai).
12. Kartu su nuotrauka turi būti atsiųsta: autoriaus vardas ir pavardė, amžius, gyvenamoji vietovė (Vilniaus
miestas arba rajonas) bei kontaktiniai duomenys (telefono numeris ir el. pašto adresas). Ar pateikti kitą
informaciją (nuotraukos vieta, laikas, aprašymas, kas pavaizduota, ir t. t.), autorius sprendžia pats.
13. Autorius, pateikdamas nuotrauką KONKURSUI, patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius ir kad yra
gavęs joje užfiksuotų asmenų sutikimą šią nuotrauką naudoti KONKURSE. Už autorinių teisių
pažeidimus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus atsako nuotraukas atsiuntę asmenys.
14. Autorius, pateikdamas nuotrauką KONKURSUI, patvirtina, kad nuotraukos turinys neskatina religinės,
tautinės nesantaikos ar kitaip nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų.
15.Dėl nepilnamečių nuotraukų talpinimo: nepilnamečiai, pageidaujantys dalyvauti KONKURSE kartu su
nuotrauka turi pateikti KONKURSO organizatoriui savo tėvų ar globėjų pasirašytą sutikimo originalą (jis
talpinamas: (www.vvsb.lt/....)

16. Autorius patvirtina, kad KONKURSUI pateikiama nuotrauka per visuomenės informavimo priemones
anksčiau skelbta nebuvo.
17. Pateikdamas nuotraukas KONKURSUI autorius automatiškai tampa KONKURSO dalyviu bei sutinka su
šio KONKURSO Nuostatais ir sąlygomis.
18. Visos KONKURSUI pateiktos nuotraukos bus talpinamos Biuro internetiniame puslapyje, Biuro
„Facebook“ paskyroje.
19. KONKURSO dalyviai sutinka, kad KONKURSUI pateiktos nuotraukos gali būti neatlygintinai ir be
apribojimų Biuro naudojamos informacijos apie burnos higienos profilaktiką sklaidos tikslais, taip pat gali
būti talpinamos kitose visuomenės informavimo priemonėse.
20. Organizatoriai pareiškia, kad KONKURSO metu gautų asmens duomenų apsaugai ir tvarkymo teisėtumui
užtikrinti bus imtasi visų būtinų, protingų ir pagrįstų priemonių.
21. Biuras pasilieka teisę keisti KONKURSO taisykles.
III. KONKURSUI PATEIKTŲ NUOTRAUKŲ VERTINIMAS
22. KONKURSUI pateiktas nuotraukas vertina Biuro Facebook paskyros lankytojai, kurie balsavimo metu
atiduoda savo balsą („“Patinka“/angl.„Like“) už, jo nuomone, geriausią nuotrauką. Balsavimas už labiausiai
patikusią nuotrauką vyks nuo 2016 m. spalio 4 dienos 8 val. iki 2016 m. spalio 6 dienos 8 valandos.
Pasibaigus balsavimui, nuotraukos bus reitinguojamos pagal surinktų „Patinka“/ angl.„Like“ skaičių.
IV. KONKURSO NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAI
23. KONKURSO nugalėtojai 2016 m. spalio 7 d. bus skelbiami Biuro „Facebook“ paskyroje, internetinėje
svetainėje www.vvsb.lt (skiltyje „Sveikatos stiprinimas“) bei informuojami telefonu ir / arba elektroniniu
paštu.
24. Visi KONKURSO dalyviai bus apdovanoti Biuro ir Lietuvos Odontologų rūmų Padėkos raštais. Dešimt
KONKURSO dalyvių (KONKURSUI pateiktų nuotraukų autorių), kurių darbai surinko daugiausiai
„Patinka“, bus apdovanoti specialiais „CURAPROX“ prizais, kuriuos įsteigė UAB „Pardes“.
25. KONKURSO partneriai, atskirai suderinę su KONKURSO dalyviais, pasilieka teisę panaudoti jų
KONKURSUI atsiųstas nuotraukas planuojamame išleisti 2017 m. Odontologų Rūmų kalendoriuje.

