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1. Konkursa priekšmets 
Francijas institūts Latvijā pārcelšanās uz savu jauno mājvietu ietvaros no 2021.gada 1.jūnija līdz gada 

10. septembris pulksten 23.59 rīko konkursu “Mana Francija Latvijā”.  Šī interaktīvā konkursa mērķis 

ir popularizēt franču valodu un Franciju, izmantojot digitālo mediju - fotogrāfiju. Tas ir uzaicinājums 

interneta lietotājiem ceļot citādā veidā un aplūkot sev apkārtējo vidi no cita skatu punkta. Konkursā var 

piedalīties ikviens, kurš vispārējā veidā interesējas par Franciju. Konkursa dalībniekiem jāuzņem 

fotogrāfijas (ne vairāk par trīs), kas viņiem atgādina vai kurām ir saistība ar Franciju. Tas var būt 

kultūras piemineklis, dārzs, mākslinieks, ēdiens, ainava, tradīcija, utt. Uzņemtajām fotogrāfijām jāatbilst 

zemāk uzskaitītajiem nosacījumiem. 

 

2. Dalības nosacījumi 
− Konkursā var piedalīties ikviena persona, bez vecuma ierobežojuma, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir 

Latvija (izņemot Francijas institūta Latvijā darbiniekus). 

− Fotogrāfijai jābūt skaidri uzņemtai, atbilstošai klasiskas fotogrāfijas formātam (horizontāls un 

taisnstūra formāts: 4/3, 3/2 vai 16/9), izvairoties no sensitīva satura. Informācijai, kura parādās uz 

fotogrāfijas, jābūt skaidri salasāmai. 

− Ir atļauts izmantot dažādas aplikācijas, filtrus vai citas programmas, kas paredzētas fotoattēlu 

apstrādei.  

− Fotogrāfijai OBLIGĀTI jābūt uzņemtai Latvijā.  

− Nepieciešams norādīt datumu un vietu, kur fotogrāfija uzņemta. Vēlams, lai tai būtu nosaukums. 

Fotoattēlam var pievienot paskaidrojošo tekstu, kas stāsta par iemesliem, kāpēc minētā fotogrāfija 

jums atgādina Franciju.  

− Fotomontāža, kolāžas vai uzraksti uz fotogrāfijām nav atļauta. 

− Fotogrāfija jānosūta uz sekojošu epastu : communication@institut-francais.lv 

− Lai popularizēto fotogrāfiju konkursu sociālajos tīklos, konkursa dalībnieki aicināti izmantot tēmturi 

#MaFranceenLettonie  

− Nosakot konkursa uzvarētājus, netiks ņemti vērā nepilnīgi sūtījumi.  

− Dalība konkursā ir bez maksas. 
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3. Balvas  
Trīs labāko fotogrāfiju autori saņemt dāvanu kartes, kas ļaus viņiem piedalīties Francijas institūta rīkotajos 

pasākumos, franču valodas kursos, degustācijās, kas notiks atbilstoši valstī tā brīža epidemioloģiskajai 

situācijai Latvijā.   

Balvu pasniegšana notiks Francijas institūta jaunajā mājvietā Raiņa bulvārī 9, Rīgā. 

4. Konkursa uzvarētāju izvēle 
Laureātus noteiks žūrija 3 personu sastāvā, pamatojoties uz sekojošiem kritērijiem: radošums, oriģinalitāte, 

atbilstība konkursa tēmai. 

 
5. Rezultātu paziņošana 

Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 2021.gada septembra sākumā, uzvarētājus par to informējot e-pastā. Attiecīga 
informācija tiks ievietota arī Francijas institūta Latvijā kontos sociālajos tīklos.  
 

6. Informācijas izmantošana 

Konkursa dalībnieki apņemas nodot uzņemto fotogrāfiju, neatkarīgi no to formāta, kā arī bez atlīdzības (naudas 
vai citā izteiksmē) Francijas institūtam Latvijā. Institūtam ir atļauts izmantot un izplatīt konkursā iesūtītās 
fotogrāfijas komunikāciju un nekomerciālos nolūkos. 
Iesūtītas fotogrāfijas tiks izmantotas kā Francijas institūta jaunās mājvietas informatīvā ekrāna un kontu 
sociālajos tīklos ilustratīvais materiāls. 
 
 

7. Konkursa nolikums 

Ar piedalīšanos rīkotajā konkursā dalībnieks apliecina, ka piekrīt šim konkursa nolikumam un atsakās no 
jebkādām iespējamām reklamācijām tā ietvaros. Jebkuru jautājumu, kas saistīts ar šī nolikuma piemērošanu vai 
interpretāciju, kā arī jebkuru citu iepriekš neparedzētu jautājumu izskatīs Francijas institūts Latvijā. 
 

Fotogrāfiju konkursu nerīko un finansiāli neatbalsta Instagram un Facebook.  

 

Veiksmi visiem konkursa dalībniekiem! 
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