Rīgas Stila un modes tehnikuma audzēkņu profesionālo kompetenču konkursa
FOTO DARBNĪCA – FOTOKONKURS

NOLIKUMS
Konkursā aicināts piedalīties ikviens tehnikuma audzēknis, skolotājs, darbinieks.
Konkursa mērķis:
- Ieinteresēt un aizraut visus tehnikuma audzēkņus.
- Attīstīt māksliniecisko domāšanu.
- Veidot piederības sajūtu tehnikumam, popularizējot profesijas un profesiju iespējas.
- Parādīt gadalaiku dažādību un skaistumu visos gadalaikos un fotogrāfijas žanros.
Konkursa tēma: “GADALAIKI”
25.01.2019. – 15.02.2019. - Fotogrāfiju (failu) iesniegšana: Iesūtamie faili attēlo
konkursa dalībnieka gaumi, pasaules redzējumu un izpratni par labu fotogrāfiju.
Tā var būt jebkura žanra fotogrāfija, ainava, klusās dabas vai portreta fotogrāfija, klusās
dabas, reportāžas, sabiedriska notikuma-pasākuma fotogrāfija, kurā autors saskata tēmu
“Gadalaiki”!
Konkursam iesniedzamo fotogrāfiju failu kārtība:
- Katrs dalībnieks drīkst iesniegt 3 failus.
- Faila nosaukumā jānorāda dalībnieka vārds-uzvārds (audzēkņiem grupas NR.)
- Faili jāiesūta skolotājai Lindai Ratutai e-klasē.
- Minimālais faila izmērs 4 megapikseļi, maksimālais 16 megapikseļi, jpg formātā
krāsu režīmā ar saglabātiem pilniem EXIF datiem.

sRGB

- Faila uzņemšanas datums ne vecāks par 3 gadiem. Vieta- Latvija.
18.02.2019. – 21.02.2019.
- Darbu izvērtēšana un labāko (50-100) darbu atlase.
- Labāko darbu izkopēšana (drukāto fotogrāfiju izmērs 20 cm x 30 cm).
25.02.2019. – 11.03.2019.
- 100 labāko darbu fotoizstādes izvietošana skolas logā uz stāvvietas pusi.
- Fotogrāfijas būs numurētas.
- Simpātiju balsojums.
11.03.2019. – 18.03.2019.
- Balsojumu apkopošana
- Apbalvošanas ceremonija – datums un laiks tiks precizēts
Vērtēšanas kritēriji:
- Tehniskā kvalitāte – asums, ekspozīcija ( minimālais faila izmērs 4 megapikseļi,
maksimālais 16 megapikseļi, jpg formātā sRGB krāsu režīmā ar saglabātiem pilniem
EXIF datiem, ar pēcapstrādi vai bez tās – 3 punkti
- Portreta vizuālais vēstījums un noskaņa (kadra kompozīcija, dinamiskums, zelta
griezuma pamatprincipi, emocionalitāte un noskaņa) - 4 punkti
- Mākslinieciskā vērtība (uzrunā vizuāli, bez sīkākas analīzes) - 3 punkti
Žūrijas sastāvs;
Pieci mūsu tehnikuma skolotāji (konkursa organizatore L.Ratuta, skolotāji I.Adlers,
Ē.Reiss, S.Ruša un K.Kazarjana
Simpātiju balvu - foto izglītības programmu audzēkņiem, palīdzēs izvērtēt

2014.gada fotogrāfa specialitātes absolvents Armīns Janiks.
Apbalvošana:
Darbus izvērtē un balvas piešķir žūrija- 1.vieta, 2.vieta un divas 3.vietas.
Simpātiju balvas:
Izstādītās fotogrāfijas būs numurētas un autors anonīms.
Vienu simpātiju
- balvu izvēlas foto dizaina speciālistu, fotogrāfu un multimediju dizaina speciālistu
nodaļas audzēkņi atsevišķā balsojumā.
katrs foto nodaļas audzēknis uz lapiņas uzraksta NR fotogrāfijai, kura viņaprāt ir vislabākā
un norāda savu vārdu un grupas nr. (katrs audzēknis balso vienu reizi norādot vārdu
uzvārdu gr. Nr un fotogrāfijas Nr. (balsojums nav anonīms).
Otru simpātiju balvu- izvēlas visi skolas audzēkņi, skolotāji un skolas darbinieki no
fotogrāfijām, kuras izstādītas tehnikuma logā no 25.02. 2019. līdz 11.03.2019.
Katrs audzēknis balso vienu reizi uz lapiņas uzrakstot NR fotogrāfijai, kura viņaprāt ir
vislabākā un norāda savu vārdu uzvārdu un grupas nr. (lapiņas bez identifikācijas netiks
ņemtas vērā).
Balsošanas kastīte būs novietota pie garderobes vai dežurantes.
Trešo simpātiju balvu: Izvēlas no foto izglītības programmu audzēkņu iesūtītajiem
darbiem - 2014.gada fotogrāfa specialitātes absolvents Armīns Janiks.
(kā konsultanti var tikt pieaicināti skolotāji I.Adlers un L.Ratuta)
UZMANĪBU Savas simpātiju balvas piešķirt fotogrāfijai, aicināti arī tehnikuma skolotāji, klases
audzinātāji vai tehnikuma darbinieki - izvēloties simbolisku balvu apbalvošanas
pasākumam.
Linda Ratuta

