MEDNARODNI fotografski natečaj "HMELJ IN OKOLJE"
Splošni pogoji sodelovanja
NAMEN
Namen natečaja je ozaveščanje javnosti o pomenu odgovornega ravnanja z okoljem na vseh
ravneh delovanja, s poudarkom na krožnem gospodarstvu v hmeljarstvu in skrbnemu ravnanju
z naravnimi viri, osrednji tematiki projekta LIFE BioTHOP. Razpisuje ga Razvojna agencija
Savinja na spletnem naslovu www.life-biothop.eu, v okviru projekta LIFE BioTHOP LIFE18
ENV/SI/000056, ki je sofinanciran iz sredstev LIFE, s strani Ministrstva za okolje RS, občin
Spodnje Savinjske doline in Združenja hmeljarjev Slovenije. Natečaj poteka na območju EU.
CILJNA SKUPINA
Natečaj je namenjen vsem polnoletnim osebam.
TEMA
Tema natečaja je HMELJ IN OKOLJE – pomen trajnostne pridelave za lepo in zdravo okolje
ter sobivanje kmetijstva, prebivalcev in živali. Udeleženci so vabljeni, da skozi foto objektiv
ujamejo cilje projekta LIFE BioTHOP, pa naj bo na področju skrbi za okolje, krepitev
gospodarstva, lepot domačega okolja, mogoče gre za vaš najljubši prostor v domačem okolju,
kakšno ekološko rešitev, vključitev hmeljišča v celovito zgodbo, ki ste si jo zamislili, delo v
hmeljiščih, spravilo hmelja. Vsebino in cilje projekta najdete na: https://www.life-biothop.eu/sl/.
TEHNIČNE ZAHTEVE FOTOGRAFIJ
V formatu JPG v najmanjši velikosti 5 mega pixlov – resolucija najmanj 2.592 x 1.944 oz. 300
dpi. Dovoljene so barvne ali črno-bele fotografije, ki prikazujejo pokrajino s hmeljišči, živali in
makro fotografije, v ležečem ali pokončnem formatu, obdelane ali neobdelane. S prijavljeno
fotografijo se ne sme sodelovati na drugih natečajih. Fotografije, ki niso v skladu s pravili
natečaja, bodo izločene.
Fotografiji mora biti obvezno priloženo:
- ime in priimek avtorja
- ime/naslov fotografije
- sporočilnost (izbirno) ter
- naslov in država.
NAČIN SODELOVANJA IN DOSTAVA FOTOGRAFIJ
Posameznik lahko sodeluje z največ dvema (2) fotografijama, ki jih pošlje na e-naslov
ra.savinja@ra-savinja.si. Elektronski naslov prijavljenega bo tudi kontakt za obveščanje o
rezultatih. Fotografije bodo zbrane in prikazane na spletni strani https:// www.life-biothop.eu
FOTO COMPETITION – HOP & ENVIRONMENT (zapisano bo vaše ime, kot ga boste navedli
v e-pismu, naslov fotografije in država sodelujočega). Fotografijo lahko pošlje le avtor poslanih
fotografij. Lažna navedba avtorstva je kazniva skladno s področno zakonodajo. S
sodelovanjem na natečaju prijavitelji soglašajo z navedenimi pravili. V kolikor komisija presodi,
da poslana fotografija ne ustreza merilom natečaja, le-ta ne bo javno objavljena.

"Ta dokument odraža stališča avtorja, Evropska komisija / EASME ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje."

ZMAGOVALCI IN REZULTATI NATEČAJA
Komisija bo po zaključku natečaja, 30. 09. 2020, izbrala 20 fotografij, za katere bo na
facebook
strani
projekta
BioTHOP
https://www.facebook.com/LIFEBioTHOP/
omogočeno 14 – dnevno glasovanje publike, ki bo s kliki navijala za svoj izbor. Po
glasovanju bodo razglašene 3 najbolje ocenjene fotografije. Te bodo v nadaljevanju projekta
tudi natisnjene na razglednice. Kraj in datum razglasitve bo naknadno sporočen po
elektronskem naslovu avtorja fotografije.
NAGRADE IN PODELITEV NAGRAD
Avtorji 3 zmagovalnih fotografij bodo do zaključka leta 2020 prejeli potrdila o sodelovanju v
natečaju in praktično nagrado projekta LIFE BioTHOP. Praktična nagrada bo vsebovala
izdelke, izdelane iz zmagovalnih fotografij, med drugim koledar 2021, kuhinjsko krpo, 50
razglednic, narejenih iz njegove fotografije ter promocijski material LIFE BioTHOP projekta.
Nagrajenci bodo obveščeni na elektronski naslov, preko katerega bo razpisovalec prejel
fotografijo s podatki, objavljeni bodo na spletni strani in FB strani projekta.
KOMISIJA
Komisija bo pregledala in ocenila prejete fotografije v oktobru 2020 in predlagala 14 – dnevno
glasovanje med 20-timi fotografijami. Do konca leta 2020 bo podelila potrdila o sodelovanju in
nagrade. Sestavlja jo osebje, ki deluje v okviru projekta LIFE BioTHOP, in lokalni fotograf iz
Spodnje Savinjske doline.
MERILA OCENJEVANJA
-

skladnost s tematiko
kakovost
sporočilnost
izvirnost
fotografije, neposredno povezane z motivi hmelja, imajo prednost pri točkovanju.
TRAJANJE NATEČAJA

Natečaj se prične 25. 03. 2020 in traja do vključno 30. 09. 2020. Sledi izbor in 14 dnevno
glasovanje. Do konca leta 2020 bodo razglašeni in objavljeni zmagovalci in fotografije. Potrdila
o sodelovanju in nagrade za zmagovalce v tujih državah bodo poslane do 01. 02. 2021.
LASTNIŠTVO FOTOGRAFIJ
Avtor fotografije je osebno odgovoren in obdrži avtorske pravice za poslano fotografijo,
fotografije pa preidejo v trajno last partnerstva projekta LIFE BIoTHOP, ki jih lahko uporablja
za potrebe projekta (brezplačno reproduciranje, objavljanje, oglaševanje, distribucijo v
Sloveniji in tujini, razpolaganje brez omejitev).
POGOJI SODELOVANJA
Vsak avtor fotografij s poslanim sporočilom in fotografijo:
- brezpogojno sprejme pravila natečaja;
- obdrži avtorske pravice;

"Ta dokument odraža stališča avtorja, Evropska komisija / EASME ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje."

- prevzame vse civilne ali kazenske odgovornosti, ki izhajajo iz sporov v zvezi s pravicami do
fotografije ali uporabe poslane fotografije pa tudi njihove vsebine in zato organizatorja
izključuje te odgovornosti;
- preda prijavljene fotografije v trajno last in uporabo partnerstvu projekta LIFE BioTHOP;
- pooblašča Razvojno agencijo Savinja, da objavi fotografije v okviru glasovanja, kot tudi
razglasitve najboljših treh med vsemi prejetimi fotografijami.
Odločitev komisije je dokončna in je ni mogoče izpodbijati. Poslane fotografije v nobenem
primeru ne smejo vsebovati morebiti spornih podatkov. Vsak udeleženec se zavezuje, da je
edini avtor poslane fotografije, da je le-ta izvirna, da ne krši pravic tretjih oseb in ima v primeru,
ko prikazuje subjekte, za katere je potrebno dovoljenje, le-to pridobljeno.
ZASEBNOST
Udeleženec pooblašča Razvojno agencijo Savinja in zunanje osebje, vključeno v natečaj, za
obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu z Uredbo EU 2016/679 (GDPR), ki je v veljavi
od 25. 05. 2018. Osebni podatki, ki jih poda udeleženec natečaja, bodo uporabljeni samo za
stik s sodelujočimi v zvezi z natečajem in potrebami poročanja za projekt.
DODATNE INFORMACIJE
Organizator lahko spremeni te pogoje sodelovanja, če za to nastanejo vzroki. Morebitne
spremembe bodo objavljene na spletni strani natečaja.

Vse dodatne informacije pridobite na ra.savinja@ra-savinja.si (ga. Alenka Doler).

V Žalcu, 25. 03. 2020
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