Pravila 14. Juniorjevega natečaja za najfotografijo

ORGANIZATOR
Organizator natečaja je založnik revije National Geographic Junior, Založba Rokus Klett, d. o. o.,
Stegne 9b, 1000 Ljubljana.
TRAJANJE IN POTEK NATEČAJA
Natečaj poteka od 1. septembra 2018 in se zaključi 30. oktobra 2018. Udeleženci natečaja lahko
tekmujejo v treh tematskih kategorijah:
•
•
•

Neverjetne živali (posnetki hišnih ljubljencev, živali iz živalskih vrtov, živali v naravi)
Drzni si raziskovati! (fotoutrinki s počitnic, potovanj, letovanj ‒ posnetki pokrajine, narave,
okolja, različnih znamenitosti, dogodkov, festivalov, hrane … )
Neverjetnice (vse, kar je nenavadno, odštekano in zabavno)

KDO SE LAHKO PRIJAVI
Na natečaj se lahko prijavi vsak bralec ali bralka revije National Geographic Junior med 6. in 14.
letom starosti, ki ni družinski član zaposlenih pri organizatorju natečaja. S prijavo na natečaj
udeleženec oziroma zanj zakoniti zastopnik s svojim podpisom sprejema vsa navedena pravila
natečaja in zagotavlja, da prijavljena fotografija izpolnjuje vse pogoje in zahteve, navedene v teh
pravilih.
POGOJI ZA UVRSTITEV FOTOGRAFIJE NA NATEČAJ
1. Fotografija ob prijavi ne sme biti starejša od treh let.
2. Fotografija mora biti lastno avtorsko delo prijavljenega. V zvezi s tem si žirija pridržuje pravico
zaprositi prijavljenega oziroma njegovega zakonitega zastopnika za dodatna pojasnila.
3. Vsak prijavljeni lahko pošlje največ po eno fotografijo za vsako kategorijo, torej skupaj največ štiri
fotografije. Če udeleženec pošlje več fotografij za posamezno kategorijo, bo organizator
fotografije za posamezne kategorije izbral naključno.
4. Fotografija ne sme vsebovati obscene, provokativne, seksualno izražene ali kako drugače
neprimerne vsebine.
5. Če fotografija vsebuje podobe drugih posameznikov, mora imeti avtor dovoljenje za njihovo
objavo (v reviji National Geographic Junior, na spletni strani www.junior.si, na Facebook strani
National Geographic Junior).
6. Poslane fotografije morajo izpolnjevati tehnične zahteve, navedene v nadaljevanju.
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TEHNIČNE ZAHTEVE
1. Organizator sprejema samo barvne ali črno-bele fotografije v digitalni obliki.
2. Fotografije v digitalni tehniki morajo biti v formatu JPG, v največji možni velikosti ali vsaj 1600
slikovnih točk (pikslov) po daljši stranici fotografije.
3. Organizator si pridržuje pravico od zmagovalca zahtevati, da mu ta izroči ustrezno veliko datoteko
za objavo. Če je kateri izmed zmagovalcev nima na voljo ali je ne izroči organizatorju, si organizator
pridržuje pravico zadržati nagrado in jo podeliti naslednjemu uvrščenemu.
4. Slika, sestavljena iz elementov več kot ene fotografije, in slike, katerih deli so bili odstranjeni, ne
morejo sodelovati na natečaju. Manjša osvetlitev, potemnitev in/ali korekcija barv so dopustne
spremembe.

PRIJAVE
Fotografije na digitalnih medijih je treba skupaj s prijavnico poslati na naslov National Geographic
Junior, Stegne 9b, 1000 Ljubljana – s pripisom Za Juniorjev fotonatečaj.
Prijava na natečaj je veljavna zgolj s pravilno izpolnjeno prijavnico, ki je objavljena od 1. septembra
2018 dalje na spletni strani www.junior.si oziroma v reviji National Geographic Junior (september
2018). Prijavnica, ki ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov, je neveljavna in je organizator natečaja ne
bo upošteval.
Podatki, ki jih mora vsebovati prijavnica:
• ime, priimek in naslov avtorja fotografije
• starost avtorja
• telefonska številka staršev/skrbnikov
• e-naslov staršev/skrbnikov
• naslov fotografije in izbrana kategorija
• podpis zakonitega zastopnika prijavljenega, s katerim ta dovoljuje, da prijavljeni sodeluje na
natečaju in potrjuje, da je fotografija delo otroka (in ne odraslega).
Prijavnico in fotografije je mogoče poslati tudi prek spletne prijavnice, ki je objavljena na strani
www.junior.si. S podpisom na prijavnici se zakoniti zastopnik prijavljenega zavezuje, priznava in/ali
jamči, da je fotografija, s katero prijavljeni sodeluje na natečaju, lastna avtorska stvaritev
prijavljenega, da fotografija ne krši avtorskih in njim sorodnih pravic, pravic intelektualne lastnine,
pravice do zasebnosti, pravice do objave ali katerekoli druge pravice fizičnih ali pravnih oseb.
S podpisom na prijavnici se zakoniti zastopnik tudi obveže, priznava in/ali jamči, da na poslani
fotografiji nihče tretji nima pravic, ki bi izključevale, zmanjševale ali omejevale pravice organizatorja
natečaja, in tudi ne drugih pravic, zahtevkov in/ali interesa.
Če vsebuje fotografija gradivo ali elemente, ki niso v lasti prijavljenega in/ali so predmet pravic tretjih
oseb, oziroma se na fotografiji pojavlja oseba ali več oseb, je prijavljeni oziroma njegov zakoniti
zastopnik odgovoren za pridobitev vseh soglasij, potrebnih za objavo fotografije oziroma za uporabo
fotografije v skladu s temi pravili natečaja, organizator natečaja pa si pridržuje pravico zahtevati
predložitev teh soglasij od prijavljenega oziroma od njegovega zakonitega zastopnika.
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ROK ZA PRIJAVO
Zadnji dan za oddajo prijavljenega gradiva na pošto je 30. oktober 2018. Datum na poštnem žigu
mora biti viden.
NAGRADE
•

ABSOLUTNI ZMAGOVALEC
Nagradno doživetje v Pustolovskem parku Bovec (2 otroka in 2 odrasla) in vikend paket za
vso družino (nočitev z zajtrkom in večerjo za 4 osebe) v pravljičnem hotelu Dobra vila Bovec.

•

PRVOUVRŠČENI V VSAKI KATEGORIJI (vključno z absolutnim zmagovalcem):
Celoletna naročnina na revijo National Geographic Junior.
Če je nagrajenec v šolskem letu 2018/19 že naročnik na revijo National Geographic Junior, se
nagrada prenese na naslednje šolsko leto 2019/20.

•

DRUGO- IN TRETJEUVRŠČENI V VSAKI KATEGORIJI
Knjiga National Geographica Fotografski priročnik za otroke

GLAVA NAGRADA
Vstopnice za Pustolovski park Bovec (2 otroka in 2 odrasla), nočitev z zajtrkom in večerjo v
štiriposteljni sobi v hotelu Dobra vila Bovec (dva odrasla in dva otroka) je treba izkoristiti v času od 1.
maja do 30. septembra 2019 v obratovalnem času Pustolovskega parka Bovec. Skupna vrednost
glavne nagrade, ki jo podarjata Hotel Dobra vila Bovec in Šport center Bovec, je 510 €. Nagrajenci se
morajo sami dogovoriti za pravočasno rezervacijo termina v hotelu Dobra Vila Bovec, saj se
kapacitete hitro zapolnijo.
Nagrade niso prenosljive, izplačljive v denarju ali zamenljive. Dohodnino za nagrade bo odvedel
organizator natečaja na osnovi potrdila o prejemu nagrade, ki ga podpišejo nagrajenci oziroma zanje
zakoniti zastopniki.
Zmagovalci bodo o rezultatih natečaja obveščeni po pošti najpozneje do 9. novembra 2018. Imena
nagrajencev in zmagovalne fotografije bodo objavljene na spletnem naslovu www.junior.si, na
Facebook strani National Geographic Junior in v novembrski ali decembrski številki revije National
Geographic Junior.

OCENJEVANJE
Fotografije bo pregledala, ocenila in izbrala strokovna žirija v sestavi:
• Arne Hodalič, priznani fotoreporter in urednik za fotografijo pri revijah NG Junior in NG
Slovenija,
• Barbara Čeferin, fotografinja in direktorica Galerije Fotografije,
• Irena Cerar, odgovorna urednica revije National Geographic Junior.
Žirija si pridržuje pravico, da po lastni presoji zamenja kategorijo prijavljenega dela.
Strokovni žiriji bosta fotografije ocenili na podlagi naslednjih meril: ustvarjalnost – 50 %, tehnična
dovršenost – 50 %.
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Nagrajenci bodo znani najpozneje do 9. novembra 2018. Odločitev žirije je dokončna in zavezujoča.
PRENOS AVTORSKIH PRAVIC
•

•

Prijavljeni oziroma njegov zakoniti zastopnik s prijavo potrjuje, da bo, če bo njegova fotografija
nagrajena, prenesel vse svoje prenosljive avtorske pravice (še zlasti, vendar ne neomejene na
pravice do dajanja na voljo javnosti, pravice do reproduciranja, pravice distribuiranja, pravice
javnega prikazovanja ter pravice predelave) in druge pravice avtorja (vključno, a ne neomejeno
na pravico do nadomestila v primeru prodaje) na Založbo Rokus Klett, d. o. o. (National
Geographic Junior).
Prijavljeni oziroma zanj njegov zakoniti zastopnik s prijavo potrjuje, da je delo njegova lastna
avtorska stvaritev, da do njega nima pravic nobena tretja oseba in da pri tem tudi niso kršene
nobene druge pravice. V primeru morebitnih zahtevkov tretjih oseb se avtor oziroma zanj njegov
zakoniti zastopnik zavezuje, da bo varoval interese Založbe Rokus Klett ter povrnil vso iz tega
naslova nastalo škodo in stroške. Organizator natečaja lahko od prijavljenega oziroma od
njegovega zakonitega zastopnika zahteva, da v 14 dneh po prejemu obvestila podpiše overjeno
izjavo o skladnosti, prenosu pravic in objavi del, sicer ima organizator natečaja pravico izbrati
drugega nagrajenca.

OPOZORILA
•
•

Fotografij, digitalnih medijev in drugih poslanih materialov organizator natečaja ne vrača.
Zmagovalec oziroma njegov zakoniti zastopnik s sprejemom nagrade potrjuje, da se strinja, da
lahko organizator oziroma revija National Geographic Junior brezplačno objavi fotografije, s
katerimi se je prijavil na natečaj, v tiskani ali elektronski obliki v kateri koli številki revije National
Geographic, na spletnih straneh, družbenih omrežjih ali sorodnih izdelkih ter da jih lahko uporablja za oglaševanje ali promocijo, pri čemer vsakič ustrezno navede vir in avtorja fotografije.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
S prijavo na natečaj prijavljeni oziroma zanj zakoniti zastopnik dovoljuje, da:
• Založba Rokus Klett, d. o. o., osebne podatke otroka in zakonitega zastopnika obdeluje za
namene izvedbe nagradnega natečaja in jih v ta namen hrani do 31. 12. 2018, če zakon ne
določa drugače;
• se v primeru, če je otrokov izdelek ali prispevek izbran, ta objavi na spletnem naslovu
www.junior.si, na Facebook strani National Geographic Junior in v novembrski ali decembrski
številki revije National Geographic Junior, skupaj z otrokovim imenom, starostjo in krajem
bivanja.

Ljubljana, 31. 8. 2018
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