Natječaj za fotografije

Kroz objektiv proviri i prilagodbu nam
uokviri!

Pozivamo sve profesionalne i amaterske fotografe da nam pošalju svoje fotografije na natječaj
“Kroz objektiv proviri i prilagodbu nam uokviri”.
Cilj natječaja je prikupiti najoriginalnije i najljepše fotografije koje pokazuju utjecaj koji na naš
život, okoliš i društvo imaju klimatske promjene. Bilo da je to snijeg u travnju ili požar u siječnju
klimatske promjene mijenjaju naše živote, okoliš i navike, stoga je vrijeme ne samo za
dokumentiranje njihova utjecaja već i za pronalazak kreativnih načina prilagodbe na klimatske
promjene. Od urbanih vrtova do solarnih krovova
– vrijeme je za prilagodbu.
Stoga vas pozivamo da svojim fotoaparatima zabilježite utjecaje klimatskih promjena (na
vodne resurse, poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo , turizam, zdravstvo…) ali i načine
prilagodbe na klimatske promjene te da nam fotografije nastale na području Republike
Hrvatske s PRIJAVNICOM pošaljete najkasnije do 22. svibnja na e-mail:
prilagodba@prilagodba-klimi.hr.
Od prikupljenih fotografija organizirat ćemo on-line izložbu na naslovnici internetske stranice
Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja prilagodba-klimi.hr, a autora fotografija koja će
nam zaokupiti najviše pažnje očekuje vrijedna nagrada. Objava pobjednika će biti 5. lipnja na
Svjetski dan zaštite okoliša.
Fotografije nam možete dostaviti u digitalnom obliku, a uz svaku fotografiju morate napisati
nekoliko osnovnih informacija o fotografiji: što fotografija pokazuje, gdje i kada je nastala.
Natječaj je otvoren za sve osobe starije od 18 godina.
Jedva čekamo vidjeti vaše fotografije! na web stranici
Više informacija o klimatskim promjenama i inspiraciju potražite na web stranici
https://prilagodba-klimi.hr/.

OPĆA PRAVILA NATJEČAJA
1. članak - Sudionici
1.1. Na natječaju imaju pravo ravnopravno sudjelovati sve punoljetni građani Republike
Hrvatske.
Autor fotografija postaje sudionikom natječaja nakon što uz fotografiju popuni i pošalje
PRIJAVNICU isključivo elektroničkom poštom na adresu prilagodba@prilagodba-klimi.hr
1.2. čime prihvaća pravila i uvjete ovog natječaja
članak – Zahtjevi koji se odnose na fotografije i opise
1.3. Fotografije ne smiju prije slanja na natječaj biti javno objavljeni ili javno dostupni na
internetskim stranicama i društvenim mrežama.
1.4. Uz fotografiju poslati prijavnicu iznoseći sljedeće informacije:
 naziv fotografije
 ime i prezime autora
 kontakt (telefon, e-mail)
 opis kako fotografija dočarava utjecaj klimatskih promjena ili prilagodbu na klimatske
promjene (maks. 700 znakova).
1.5. Ispunjavanjem prijavnice, sudionik potvrđuje autentičnost fotografija koje je prijavio na
natječaj, preuzima odgovornost za njihov sadržaj te potvrđuje da su one njegovo autorsko
djelo te jamči da ne postoje prava trećih osoba nad njenim korištenjem.
1.6. Na fotografijama koje prikazuju osobu ili više njih, autor mora priložiti pisano dopuštenje
osobe ili osoba na fotografiji za korištenje fotografija u natječaju te objavu fotografija na
internetskoj stranici prilagodba-klimi.hr
1.7. Na natječaj se mogu podnijeti fotografije u boji i crno-bijele fotografije.
1.8. Jedan autor može poslati više fotografija.
1.9. Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije nije dopuštena. Retuširane
fotografije neće biti prihvaćene.
1.10. Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim
slučajevima:
 ako sudionik prekrši pravila natječaja ili prijavi neistinite podatke i
 ako se ustanovi da je poslao tuđu fotografiju ili već ranije javno objavljenu fotografiju.
2. članak – Autorsko pravo
2.1. Autor popunjavanjem prijavnice daje suglasnost organizatorima natječaja da bez naknade
mogu
objavljivati prijavljene fotografije.
2.2. Fotografije mogu biti korištene u promotivne svrhe poput izrade brošura, plakata izložbe,
i ostalih publikacija izdanih od strane organizatora te objave na internetskim stranicama
organizatora. Svi spomenuti oblici objava su nekomercijalne vrijednosti i jedina im je svrha
promocija tema kojima se natječaj bavi.
2.3. Slanjem svojih radova autori pristaju na prenošenje prava korištenja i raspolaganja
njihovim fotografijama bez naknade i isključivo za potrebe stranice prilagodba-klimi.hr. Autori
zadržavaju autorska prava te su i dalje vlasnici svojih radova.
2.4. Organizator natječaja će objaviti fotografiju s navedenim imenom pobjednika.
Sudjelovanjem u
natječaju smatrat će se da je dobitnik suglasan da se njegovo ime objavi.
3. članak - Tehničke specifikacije i veličina

3.1. Fotografije trebaju biti predane u digitalnom formatu.
3.2. Obavezne tehničke specifikacije fotografija su sljedeće:
 Format: .jpg
 Rezolucija: min 300 dpi (točaka po inču), minimalno 3000 pixela
 Veličina: min. 2 MB, max 20 MB po fotografiji
 Naziv datoteke: ime.prezime_nazivfotografije.jpg
4. članak - dokumentacija
4.1. Fotografije se šalju isključivo na e-mail adresu prilagodba@klimi.hr s naslovom Kroz
objektiv proviri i prilagodbu nam uokviri! u obliku .zip datoteke koja osim fotografije sadrži
popunjenu prijavnicu.
4.2. U slučaju da šaljete više fotografija i veličina datoteke onemogućava slanje maila,
pošaljite nam
datoteku koristeći We transfer.
4.3. Prijave koje neće biti usklađene s pravilima natječaja organizator neće prihvatiti.
4.4. Rok za slanje radova je 22. svibanj 2021.
5. članak – objava rezultata i nagrada
5.1. Objava rezultata Natječaja biti će 5. lipnja 2021. na web stranici prilagodba-klimi.hr.
5.2. Pristigle fotografije pregledat će posebno oformljeno povjerenstvo koje će odabrati
najbolje
fotografije
5.3. Organizator će pobjedniku natječaja dodijeliti poklon bon u vrijednosti od 500 kn.
6. članak – Pravo promjene i prekida
6.1. Natječaj se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije
odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, izbjeći ili otkloniti.
6.2. Organizator natječaja zadržava pravo promjene ovih pravila, a o tome će sudionici biti
pravovremeno obaviješteni.
7. članak – Zaštita podataka
8.1. U skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR) organizator natječaja
prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke o sudionicima fotografskog natječaja za potrebe
promocije tema kojima se natječaj bavi.
8.2. Prijavom na predmetni natječaj i slanjem fotografija, autor/ica daje suglasnost za
prikupljanje, obradu i pohranu osobnih podataka u svrhu provedbe i organizacije
predmetnog natječaja, izložbe i ostalih aktivnosti.
8.3. Prijavitelji na natječaj imaju pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima, te ispravak
ili brisanje istih, što mogu učiniti na adresu elektroničke pošte prilagodba@mingor.hr.

