Pravila natječaja

Hrvatska zajednica županija poziva sve kreativce da se prijave na foto-natječaj „Volim
svoju županiju“ za najbolje fotografije koje uključuju zanimljive detalje (ljude, životinje,
znamenitosti, skrivene detalje pojedinih županija) u kombinaciji s prirodnim ljepotama,
kulturnom i prirodnom baštinom s područja svih županija u Republici Hrvatskoj.
Cilj je natječaja „preplaviti“ Internet viralnim fotografijama kreativnih i zanimljivih detalja iz
svih krajeva hrvatskih županija. Viralne su fotografije po svojoj definiciji fotografije koje se
internetom šire iznimnom brzinom (poput virusa). Upravo zbog toga često se koriste u
promociji različitih tvrtki i proizvoda bez povezivanja s određenom markom.
Natječajem želimo potaknuti mlade umjetnike/amatere da sami stvaraju i razmišljaju o
detaljima i zanimljivostima županija, kao destinacijama koje osim svojih ljepota nude i
zanimljive sadržaje prilagođene objavljivanju u novim medijima.
Tema fotografije „Volim svoju županiju“ omogućuje autorima/autoricama široki kreativni
izražaj. Fotografije moraju biti snimljene isključivo na području Republike Hrvatske.

Foto natječaj je otvoren od 1. ožujka do 20. travnja 2017. godine.

Tijek nagradne igre:
Prijavljene će se fotografije natjecati u dvije (2) različite kategorije – najbolja fotografija prema
broju glasova te najbolja fotografija prema mišljenju stručnog žirija.
U kategoriji "najbolja fotografija prema broju glasova" fotografija koje će imati najveći broj
glasova osvojit će jednu glavnu nagradu.
U kategoriji "najbolja fotografija prema mišljenju stručnog žirija", nakon završetka fotonatječaja četveročlani stručni žiri odabrat će tri najbolje fotografije. Sve pristigle fotografije na
foto-natječaj svaki član stručnog žirija ocjenjuje bodovima od 1 – 10. Fotografije koje će biti
bodovane s 32 i više bodova ulaze u uži izbor za pobjednike. Nagrađene fotografije bit će
objavljene na službenoj internetskoj stranici Hrvatske zajednice županija, kao i na Facebook
stranici te Instagram profilu Hrvatske zajednice županije.

Stručni žiri
Stručni žiri sastoji se od četiri člana i to:
Mare Milin, profesionalna fotografkinja i predsjednica žirija
Mateja Gošćiej, voditeljica Odsjeka za odnose s javnošću Međimurske županije
Bernardo Pahor, voditelj Odsjeka za protokol i odnose s javnošću Karlovačke županije

Kristijan Toplak, Ured župana Virovitičko-podravske županije
Počasni član žirija:
Alen Špiljak, prošlogodišnji pobjednik natječaja Volim svoju županiju

Glasovanje za fotografiju
Kako bi osvojio nagradu u kategoriji „najbolja fotografija prema broju glasova autor/ica
fotografije ima pravo pozvati korisnike društvene mreže Facebook da glasuju za
njegovu/njezinu fotografiju.
Međutim, organizator će, sukladno mogućnostima, provoditi kontrolu profila s kojih su
ostvareni glasovi fotografija.
Suprotno je odredbama natječaja korištenje lažnih profila u svrhu povećanja broja glasova za
fotografije.
Svaki sudionik natječaja koji se koristi lažnim profilom kako bi prikupio veći broj glasova bit
će diskvalificiran.
Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani
isključivo u svrhe ostvarivanja ranije navedenih benefita. Razlozi uključuju, ali nisu ograničeni
na: nepostojanje profil slike, premali broj prijatelja ili neodgovaranje na direktni upit u roku od
24 sata. Organizator može prema vlastitoj diskreciji diskvalificirati svakog sudionika ukoliko
ustanovi razumnu sumnju da se isti koristi lažnim profilom(ima) kako bi ostvario već
spomenute koristi.

Nagrade
Dodjela nagrada autorima i autoricama fotografija za 1., 2. i 3. mjesto prema izboru žirija,
odnosno prvo mjesto u kategoriji fotografija s najviše glasova održat će se nakon što stručni žiri
donese odluku o pobjednicima.

Nagradni fond
Fond nagrada sastoji se od jedanaest nagrada.
Nagrade će se dodjeljivati u dvije kategorije: najbolje fotografije prema mišljenju žirija te
najbolje fotografije prema broju glasova.
Za kategoriju najboljih fotografija prema broju glasova dodijelit će se po jedna prva nagrada,
dok će se u kategoriji najbolje fotografije prema mišljenju žirija dodijeliti nagrade za prva tri
mjesta.
Nagrada za 1. mjesto (najbolja fotografija prema mišljenju žirija i najbolja fotografija prema
broju glasova) jest GoPro Hero5 kamera.

Nagrada za 2. mjesto i 3-mjesto (najbolja fotografija prema mišljenju žirija) jest poklon paket
Hrvatske zajednice županija.
Nagrada za 4.-10. mjesto (najbolje fotografije prema mišljenju žirija) jest prigodni poklon i
priznanje za sudjelovanje u natječaju.
Nagrade će osigurati Hrvatska zajednica županija.
Ukupni nagradni fond iznosi približno 8500 kuna.

Dodjela nagrada
Dodjela nagrada svim dobitnicima/dobitnicama bit će upriličena u odabranom mjestu u županiji
iz koje dolazi pobjednička fotografija. Uz prigodni domjenak, bit će organizirana i izložba svih
nagrađenih fotografija.

Uvjeti i način predaje fotografija:
Sudionici: svi fotografi/fotografkinje, amateri/amaterke i profesionalci/profesionalke,
državljani/državljanke Republike Hrvatske
Pravo sudjelovanja u natječaju nemaju sudionici koji su u prethodnim natječajima „Volim
svoju županiju“ iz 2016. te 2017. godine osvojili jednu od nagrada za prvo mjesto u
kategorijama fotografija s najviše lajkova i dijeljenja.
Svaki/svaka autor/autorica može poslati najviše tri (3) fotografije.
Fotografije se predaju isključivo online, putem posebno osmišljene Facebook aplikacije kojoj
će se moći pristupiti putem službene Facebook stranice Hrvatske zajednice županija i službene
internetske stranice Zajednice.
Fotografije moraju biti isključivo u digitalnom obliku, u JPG formatu visoke kvalitete –
minimalnih dimenzija od 2500 do 3500 piksela (visina ili širina fotografije), rezolucije 300 dpi
(fotografija može biti snimljena analognim fotoaparatom, no u natječaju treba biti prijavljena u
digitalnom obliku.
Neistinite montaže se ne primaju.
Fotografije ne smiju sadržavati nikakve tekstualne poruke niti potpise.
Fotografija može imati minimalne korekcije u vidu poravnanja, izrezivanja, oblikovanja ruba
fotografije, kontrasta i boje.
Fotografije pretjerano uređivane različitim filterima neće se uzimati u obzir.
Fotografije koje ne udovoljavaju tehničkim propozicijama neće biti prihvaćene.

Autorska prava

Natjecatelj/natjecateljica-autor/autorica osobno je odgovoran/odgovorna za prikazani motiv na
fotografiji. Natjecatelj/natjecateljica-autor/autorica garantira da je fotografija snimljena na
lokaciji u Republici Hrvatskoj. Natjecatelj/natjecateljica-autor/autorica garantira da ne postoje
prava trećih osoba i da će sve eventualne zahtjeve trećih osoba rješavati osobno i bez dodatne
naknade.
Autor/autorica fotografija poslanih na ovaj Foto natječaj prepušta ostvarivanje
autorskog prava u dijelu reproduciranja, distribucije i predstavljanja javnosti tih
fotografija Hrvatskoj zajednici županija i njezinim partnerima, sponzorima i medijima,
vremenski, prostorno, dimenzijski i količinski neograničeno, u bilo kojem elektroničkom,
tiskovnom ili inom mediju u svrhu promidžbe hrvatskih županija i samog autora, te se za
takvo korištenje autorskog djela odriče honorara u bilo kojem obliku kao i prava na
potraživanje autorske naknade.
Pri svakom korištenju fotografija iz ovog Foto natječaja Hrvatska zajednica županija obvezuje
se naznačiti autora/autoricu.
Tekst foto natječaja biti će objavljen na službenim internetskim stranicama Hrvatske zajednice
županija i Facebook stranici.

Važno: Fotografije prikupljene putem natječaja Hrvatska zajednica županija koristit će
isključivo u promotivne svrhe: objava na Facebooku Hrvatske zajednice županija, objava
na internetskoj stranici Hrvatske zajednice županija, objava na službenim stranicama
hrvatskih županija, organizacija izložbi fotografija te izrada ilustrativnih fotografija.

Napomena:
Natječaj fotografije „Volim svoju županiju“ koji se provodi putem Facebook stranice Hrvatske
zajednice županija je jasno i nedvosmisleno odvojen od samog Facebooka.
Facebook ni na koji način ne sponzorira, promovira ili administrira natječaj.
Facebook ni na koji način nije odgovoran za organizaciju i provođenje natječaja te nema
nikakvu odgovornost u slučaju eventualnih sporova.

