
   

PATVIRTINTA 

Kauno moksleivių techninės kūrybos centro 

direktoriaus 2023 m. sausio 4 d. 

įsakymu Nr. V-03 

 

 

XV TARPTAUTINIS JAUNIMO FOTOGRAFIJOS KONKURSAS 

„YOUNG PEOPLE IN THE XXI CENTURY 2023“ 

(„JAUNAS ŽMOGUS XXI AMŽIUJE 2023“) 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  XV tarptautinio jaunimo fotografijos konkurso „YOUNG PEOPLE IN THE XXI CENTURY 

2023“ nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato tikslus, reglamentuoja reikalavimus konkurso 

dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 

2. XV tarptautinio jaunimo fotografijos konkurso „YOUNG PEOPLE IN THE XXI CENTURY 

2023“ organizatoriai – Kauno moksleivių techninės kūrybos centras (toliau – Kauno MTKC). 

 

II. TIKSLAI 

 

3. Propaguoti meninę fotografiją jaunimo tarpe. 

4. Skatinti jaunuosius fotografus kultūriniam bendradarbiavimui tarptautiniu mastu. 

5. Ugdyti mokinių kūrybinius gebėjimus. 

 

III. DALYVIAI 

 

6. Dalyvių darbai vertinami trijose amžius grupėse:  

6.1. pirmoji amžiaus grupė 12-16 metų; 

6.2. antroji amžiaus grupė 17-19 metų; 

6.3. trečioji amžiaus grupė 20-29 metai. 

 

IV. REIKALAVIMAI DARBAMS 

 

7. Kiekvienas autorius gali pateikti iki trijų foto serijų (vieną seriją sudaro 3-7 nuotraukos). Serijas 

gali papildyti aprašymas arba literatūrinis tekstas ne ilgesnis 700 spaudos ženklų. 

8. Nuotraukos teikiamos JPG (JPEG) formatu, raiška ne mažesnė kaip 300 dpi, nuotraukos bylos 

dydis neturi viršyti 5 MB. Ant nuotraukų neturi būti logotipų, vandens ženklų, datos ir pan. 

9. Vertinimo kriterijai: originalumas, meniškumas, individualumas, emocionalumas, temų 

aktualumas, fotografijos techniniai sprendimai ir jaunimo problemų atspindėjimas.  

10. Nuotraukos, kurių turinys propaguoja smurtą, skatina religinę ar tautinę nesantaiką ar  kitaip  

pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus, nebus vertinamos. 

 

V. DARBŲ PATEIKIMAS 

 

11. Dalyvių anketos ir darbai konkursui siunčiami el. paštu youngpeoplexxi@gmail.com. 

Nuotraukų siuntimui pageidautina  naudoti interneto platformą https://wetransfer.com/  

12. Nuotraukos kartu su dalyvio anketa priimamos iki 2023 m. kovo mėn. 31 d.  

13. Fotografijos, atsiųstos vėliau nurodyto termino, neatitinkančios techninių reikalavimų ar kitų 

konkurso sąlygų nevertinamos. 
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VI. APDOVANOJIMAI 

 

14. Konkurso dalyvių darbus vertins profesionalūs fotografai, Lietuvos fotomenininkų sąjungos 

nariai. 

15. Kiekvienoje amžiaus grupėje bus skirta po vieną pirmą, antrą ir trečią vietą bei po 3 paskatinimo 

diplomus. Iš visų trijų grupių išrenkamas vienas GRAND PRIX nugalėtojas.  

15. Geriausių 120 darbų bus įtraukta į fotografijos katalogą „YOUNG PEOPLE IN THE XXI 

CENTURY 2023“ ir eksponuojama fotografijos parodoje Kauno PC Akropolis. Nugalėtojai bus 

apdovanoti Kauno MTKC diplomais ir prizais.   

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų atsiųstas 

fotografijas (nurodant jų autorystę) naudoti nekomerciniais tikslais – konkurso viešinimui ir 

mokinių fotografijos populiarinimui (plakatai, katalogai, periodinė spauda ir kt.), eksponavimui 

parodose, publikavimui internetinėje erdvėje. 

17. Atsiųsdamas fotografijas ir dalyvio anketą, autorius patvirtina, kad yra konkursui pateiktų 

fotografijų autorius. Už autorių teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės aktus atsako nuotraukas 

atsiuntę konkurso dalyviai. 

18. Konkurso dalyvio sutikimu su šio konkurso nuostatais laikomas nuotraukų ir anketos pateikimas 

konkursui „XV tarptautinis jaunimo fotografijos konkursas „YOUNG PEOPLE IN THE XXI 

CENTURY 2023“. 

 

Informacija teikiama el. paštu youngpeoplexxi@gmail.com  

Konkurso koordinatoriai Tatjana ir Ivanas Kuzminai 
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