Multimēdiju konkursa “Klimats mainās – kā ar mums?”
dalības nosacījumi
Vispārīgie nosacījumi
Lai piedalītos starptautiskajā multimēdiju konkursā par ilgtspējīgu dzīvesveidu un klimata
aizsardzību, ir jāievēro sekojoši dalības nosacījumi.
Ieniedzot konkursa darbu lūdzam ņemt vērā, ka mums ir nepieciešama sekojoša informācija
par katru konkursa dalībnieku: Vārds, uzvārds, dzimšanas datums, adrese, e-pasta adrese,
telefona numurs.
Prasības dalībniekiem
Konkursā var piedalīties jaunieši līdz 30 gadu vecumam. Darbus var iesniegt individuāli vai
personu grupas.
Konkursa darbu var iesniegt līdz 2010.gada 30.maijam, sūtot darbu uz e-pastu:
cool@videsfonds.lv, vai pa pastu uz adresi: Kalnciema iela 28, Rīga, LV-1046.
Katrs konkursa individuālais dalībnieks vai personu grupa var iesniegt vienu video vai vienu
fotostāstu tikai vienā no konkursa dalībvalstīm (Vācijā, Itālijā, Grieķijā, Latvijā). Video un
fotostāstu saturam ir jāatbilst konkursa tematikai.
Konkursā darbus var iesniegt arī personas no citām Eiropas valstīm, tomēr iesniegtajiem
konkursa darbiem jābūt kādā no projekta dalībvalstu valodām (vāciski, grieķiski, itāliski vai
latviski), vai arī subtitrētām angļu valodā.
Konkursa dalībnieki, kas nav augstāk minēto valstu rezidenti un kuru konkursa darbs ir angļu
valodā, var izvēlēties, kurā no konkursa organizatoru dalībvalstīm to iesniegt. Lūdzam ņemt
vērā, ka konkursa darbu var iesniegt tikai vienā no konkursa organizatoru dalībvalstīm.
Konkursa dalībniekiem, kas nav augstāk minēto valstu rezidenti, bet kuru konkursa darbs ir
kādā no konkursa organizatoru dalībvalstu valodām (vāciski, grieķiski, itāliski vai latviski),
darbs ir jāiesniedz attiecīgajā valstī.
Formāti un tehniskās prasības konkursa darbiem
Konkursa darbiem starptautiskajam multimēdiju konkursam jābūt saistītiem ar konkursa tēmu
– klimata pārmaiņas, ilgtspējīgs dzīvesstils un tā ietekme uz klimata pārmaiņām.
Konkursam aicinam iesniegt web plakātus, web banerus, flash animācijas par konkursa
tēmu.
Darbus iesniegšanas formāti: *.psd, *.pdd, *.jpeg, *.gif, *.bmp, *.pdf, *.tif vai *.tiff.
Ja darbi ir veidoti citā formātā, lūdzu konvertējiet tos kādā no augstākminētajiem formātiem.
Konkursa darbu izmērs: 800x600 pikseļi.
Ja konkursa darbu iesniedziet pa e-pastu, lūdzu pārbaudiet, lai tā izmērs nepārsniegtu 5 MB.
Ja konkursa darbu iesūtiet pa pastu CD vai DVD, darba izmēram nav nozīmes.
Konkursa darbus var iesniegt:
- iesūtot tos pa e-pastu:cool@videsfonds.lv
- sūtot tos pa pastu: Vides izglītības fonds, Kalnciema iela 28, Rīga, LV-1046
Konkursa darbs par iesniegtu dalībai konkursā var tikt uzskatīts no brīža, kad uz savu
norādīto e-pasta adresi saņemsiet paziņojumu, ka konkursa organizatori to ir saņēmuši.

Konkursa darbu izvērtēšana
Konkurss sastāvēs no 2 kārtām: pirmajā kārtā darbi tiks izvērtēti katrā valstī atsevišķi un tiks
noteikti nacionālo konkursu uzvarētāji. Šo lēmumu pieņems nacionālās žūrijas katrā no
konkursa dalībvalstīm. Nacionālo konkursu uzvarētāji piedalīsies konkursa otrajā kārtā –
starptautiskajā konkursā. Konkursa darbus konkursa otrajā kārtā izvērtēs starptautiska žūrija,
dalībai kurā tiks nominēts viens pārstāvis no katras konkursa dalībvalstu nacionālās žūrijas.
Informācija par konkursa uzvarētājiem tiks paziņota 2010.gada jūlija sākumā. Tā tiks
publicēta arī mājas lapās www.videsfonds.lv un www.klimaclima.org. Konkursa organizatori
personīgi sazināsies ar konkursa uzvarētājiem.
Saistību atruna
Konkursa organizators neuzņemās nekādu atbildību par zaudētu vai daļēji zaudētu konkursa
darbu tā iesniegšanas procesā. Konkursa organizators ir atbildīgs par zaudētu vai daļēji
zaudētu konkursa darbu, ja tas noticis konkursa organizatora nolaidīgas rīcības dēļ. Tāpat
konkursa organizators neuzņemas atbildību par zaudētu vai daļēji zaudētu konkursa darbu, ja
tas publicēts ar trešās personas starpniecību vai ja tas noticis tehnisku iemeslu dēļ datu
pārraides procesā.
Konkursa darbu izmantošana un autortiesību atruna
Iesniedzot konkursa darbu, darba autors/ -i apliecina, ka nodod konkursa organizatoriem
tiesības izmantot darbu visos zinamajos un nezināmajos veidos, lai nodrošinātu konkursa
norisi, un šīs tiesības nav ierobežotas no ģeogrāfiskās lokalizācijas viedokļa. Konkursa
organizatoriem ir tiesības izmantot iesniegto darbu neierobežotu laika periodu.
Iepriekšminētās tiesības izmantot konkursa darbu sevī ietver tiesības minēto darbu pavairot,
izplatīt un izvietot elektroniskajos/digitālajos mēdijos, ieskaitot interaktīvos mēdijus, kā arī
izmantot DVD, CD, CD-ROM, un video, lai nodrošinātu konkursa darbu publisku
pieejamību. Konkursa organizatoriem ir tiesības izmantot konkursa darbus bez atlīdzības.
Konkursa organizators drīkst iepriekšminētās tiesības nodot trešajām personām.
Iesniedzot konkursa darbu dalībnieks/-i apliecina, ka tiek ievērotas trešās personas
autortiesības (ja darbā tiek izmantoti trešo personu darbi (foto, ilustrācijas utt.)) un ka
iesniegto darbu pilnā apmērā drīkst brīvi izmantot. Konkursa dalībniekam ir jāatlīdzina
organizatoram zaudējumi, kas rodas gadījumā, ja trešās personas izvirza pretenzijas par
nesaskaņotu intelektuālā īpašuma izmantošanu konkursa darbā.

Konkursu Latvijā koordinē „Vides izglītības fonds“ /www.videsfonds.lv/
Konkurss norisinās projekta "COOL - Change our life" ietvaros. Projektu finansiāli
atbalsta Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra

.

