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Pogoji sodelovanja na 

FOTO NATEČAJU VIZIHRANIJA 

Sodelovanje v in izvajanje Foto natečaja VIZIHRANIJA v okviru spletne strani www.supplychainge.org 

je vezano na naslednje pogoje: 

1. Tema, gostovanje 

Tema natečaja je določana na spletni strani www.supplychainge.org, kjer partnerji projekta gostijo 

foto natečaj.  Predstavlja jih vodilni partner Christliche Initiative Romero e.V., ki je dosegljiv na 

info@supplychainge.org. 

Pristojna organizacija ima sedež v Nemčiji.  

2. Obdobje trajanja fotonatečaja in process sodelovanja 

Tekmovanje se začne v začetku maja in se konča 31. avgusta 2015 ob 23:59 po srednjeevropskem 

času.. Udeleženci naložijo fotografije izključno preko spletne strani www.supplychainge.org. 

Fotografije lahko spremlja tekst do 140 znakov, ki pa ni pogoj.  

Vse fotografije morajo biti naložene preko spletnega obrazca v času določenem zgoraj. Informacije, ki 

jih zahteva obrazec, so obvezne in pogoj za sodelovanje v fotonatečaju. Udeleženci lahko naložijo več 

fotografij, vendar bo v finale uvrščena samo ena.  

Osebe povezane z organizacijami, ki sodelujejo na projektu SupplyChainge, lahko naložijo fotografije 

za promocijske namene. Njihovi prispevki pa bodo obravnavani na netekmovalni osnovi in zato ne 

morejo prejeti nagrad.  

 

3. Kdo lahko sodeluje 

Če želite sodelovati v tem tekmovanju , morate biti do 31. avgusta 2015  stari vsaj 14 let , in živeti v 

Evropski uniji. V primeru, da je zmagovalec za potovanje v Milano mlajši od 18 let, ga mora spremljati 

polnoletna oseba in mora imeti pisno izjavo o soglasju za potovanje s strani skrbnikov. 

Z objavo fotografije udeleženci soglašajo s temi pogoji. Partnerji projekta si pridržujejo pravico za 

objavo fotografij za potrebe promocije projekta Supply Cha!nge – za pravične trgovske verige, kakor 

je določeno v licenci Creative Commons CC BY-NC-SA (več informacij: 

https://creativecommons.org/licenses/?lang=en).  

Ne sprejemamo nobene odgovornosti za neupravičeno naložene fotografije ali fotografije, naložene 

na goljufiv način. 

4. Naložene fotografije 
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Fotografije morajo biti naložene v digitalni obliki. Možna je samo oblika v JPG formatu. Upoštevane 

bodo le fotografije, naložene preko spletnega obrazca na www.supplychainge.org. Natisnjene 

fotografije in filmi ne bodo upoštevani.  

Velikost fotografij mora biti vsaj 1500 x 1500 px. Udeležence pozivamo, da oddajo fotografije v 

čimvečjem format, kar bo omogočalo boljšo kvaliteto tiska. Maksimalna velikost pa je 8 MB. 

Udeležence prosimo, da fotografiji priložijo meta podatke.  

Fotografija mora biti v celoti originalni izdelek udeleženca natečaja. Z oddajo fotografije na natečaju 

sodelujoči izjavlja in zagotavlja, da naložena fotografija ne krši avtorskih, blagovnih ali etičnih pravic, 

pravice do zasebnosti ali intelektualne pravice nobene osebe ali družbe ter da nobena druga oseba 

nima nikakršnih pravic ali interesov v zezi s fotografijo. 

Fotografija ne sme vsebovati obscesnih, provokativnih, obrekljivih, spolnih elementov ali kako 

drugače sporne ali neprimerne vsebine. Www.supplychainge.org si pridržuje pravico iz natečaja 

odstraniti fotografije, ki niso v skladu s temo natečaja ali ki vsebujejo sporne vsebine. Organizator ne 

prevzema odgovornosti za prepozno naložene ali izgubljene fotografije. Dokaz o poslani fotografiji ni 

dokaz o prejemu fotografije. 

Ko je fotografija enkrat objavljena na spletni strani natečaja, se jo lahko objavlja po družbenih 

omrežjih z namenom zbiranja podpore. Www.supplychainge.org bo občasno tudi sam uporabljal 

predložene fotografije za promocijo natečaja. Le-to pa ne pomeni podpore izdelku ali delni 

vpletenosti supplychainge.org v tekmovanje. 

5. Nacionalni zmagovalci, finalisti in odbor za podelitev nagrad 

Za veljavnost mora biti spletna podpora za posamezno fotografijo izražena skozi glasovalni sistem na 

spletni strani. Spletno glasovanje bo možno do 15. septembra 2015 do 23.59 ure. 

Zmagovalci na nacionalni ravni bodo izbrani na podlagi števila zbranih glasov: Udeleženec natečaja, 

čigar fotografije bodo zbrale največje število glasov na ravni posamezne države, bodo postali 

nacionalni zmagovalci ne glede na njihovo skupno uvrstitev na ravni EU. V nekaterih državah bodo 

zmagovalci prejeli nagrade za nacionalne zmagovalce. Prosimo, da za dodatne informacije preverite 

nacionalne pogoje sodelovanja v natečaju na  www.supplychainge.org. 

20 fotografij, ki bodo na ravni EU zbrale največ glasov bodo uvrščene v finale natečaja. Vse 

fotografije, ki se bodo uvrstile v finale, bodo predstavljene mednarodnemu ocenjevalnemu odboru. 

Več informacij o ocenjevalnem odboru najdete na  www.supplychainge.org. Ocenjevalni odbor bo 

fotografije ocenil. Zmagovalec natečaja bo postal avtor fotografije, ki bo prejela skupno najvišje 

ocene odbora. 

Odločitev odbora je dokončna.  www.supplychainge.org ne bo utemeljeval svoje odločitve. 

Posamezne ocene fotografij s strani ocenjevalcev ne bodo objavljene. 
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V primeru, če (i)  zmagovalca ne bo možno kontaktirati, ali (ii) se zmagovalec ne bo odzval v 10 

delovnih dneh, ali (iii) če zmagovalec zavrne nagrado, bo nagrado prejel udeleženec finala, ki bo zbral 

drugo največje število glasov ocenjevalcev. Oseba, ki je bila prvotno obveščena o nagradi, se v zgoraj 

navedenih primerih odpove vsem pravicam do nagrade. 

Prva nagrada, ki jo bo podelil odbor ocenjevalcev, bo izlet na EXPO2015 v Milanu za dve osebi, 24. 

oktobra 2015 (stroški potovanja in namestitve bodo pokriti). 

Nagrade ni možno zamenjati. Nobene nagrade ni možno izplačati v denarju. V kolikor zmagovalec 

natečaja sam ne more odpotovati v Milano, lahko nagrado odstopi drugi osebi. 

6. Avtorske pravice 

Udeleženec natečaja ostane lastnik – avtor predložene fotografije. Fotografije bodo primerno 

označene vsakič, ko bodo uporabljene za reprodukcijo ali komuniciranje z javnostmi s strani  

www.supplychainge.org. 

S predložitvijo fotografije udeleženec  www.supplychainge.org daje pravico uporabljati fotografijo v 

skladu z licenco  Creative Commons CC BY-NC-SA (za več informacij se obrnite na  

https://creativecommons.org/licenses/?lang=en). To vključuje uporabo fotografije za vse namene in 

v medijih, vključno z socialnimi omrežji, brez omejitev; pravico objaviti, prilagoditi, distribuirati, 

kopirati,  prikazati ali prevesti predložene materiale za neprofitne namene. 

S predložitvijo fotografije udeleženec potrjuje, da je pridobil pisno soglasje oseb, ki so na fotografiji 

razpoznavne ter kadar se predloži fotografija osebe mlajše od 18 let soglasje staršev ali skrbnikov.  

www.supplychainge.org si pridržuje pravico zahtevati dokazilo o tem kadarkoli v času natečaja, ter 

pravico diskvalificirati predloženo fotografijo, če dokaz ni zagotovljen. 

7. Goljufije 

Prosimo, da tekmujete pošteno in da spoštujete svoje sotekmovalce. Če se za katerega koli 

tekmovalca razumno domneva, da goljufa, vključno, a ne izključno, z nepoštenim pridobivanjem 

glasov, bo diskvalificiran iz natečaja, njegove predložene fotografije pa umaknjene. Vsakršnemu 

poskusu udeleženca, da spodkopa natečaj ali glasovalce nagovarja proti podpori drugim udeležencem 

bo sledila takojšna izključitev. O tem ne bo izmenjana nobena komunikacija. 

8. Strinjanje s pravili natečaja 

Z vključitvijo v natečaj se udeleženec odreče vsem zahtevkom do  www.supplychainge.org. Predvsem 

se udeleženec strinja, da  www.supplychainge.org, njegovo osebje ali predstavniki ne bodo odgovorni 

za izgubo, škodo, predsodke, obveznosti ali stroške utrpene zaradi predložene fotografije, niti za 

katera koli druga dejanja ali opustitve ali kakršno koli predloženo informacijo. Udeležba v natečaju, 

vključno s podelitvijo nagrade, v nobenem primeru ne predstavlja odobritve ali podpore  

www.supplychainge.org prepričanjem ali mnenjem izraženim v predloženih materialih, niti izdelkom 

ali storitvam.  
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Logotip kampanje kot tudi logotipi sodelujočih organizacij so njihova lastnina.  

www.supplychainge.org mora s pisno odobriti vsakršno izjavo, oglas, sporočilo za javnost ali podobno 

komunikacijo, ki se nanaša na udeležence v natečaju. Prošnje za takšne odbritve se naslovijo na 

Christliche Initiative Romero e.V. kot koordinatorja kampanje preko info@supplychainge.org. 

www.supplychainge.org si pridržuje pravico spremeniti ali preklicati natečaj ali kateri koli dogovor, 

urnik, načrt, ki je neposredno ali posredno povezan z natečajem, kadarkoli in s kakršnim koli 

razlogom brez posvetovanja z udeleženci natečaja.  

9. Varstvo osebnih podatkov 

Podatki bodo hranjeni pri www.supplychainge.org za čas trajanja natečaja.  Podatki se bodo hranili le 

za namene natečaja, razen če se je udeleženec strinjal za nadaljno uporabo podatkov v spletnem 

obrazcu. Udeleženec lahko soglasje za uporabo podatkov prekliče kadarkoli preko  

info@supplychainge.org in tako umakne sodelovanje v natečaju. 

Podatke udeležencev bodo uporabljali  www.supplychainge.org in partnerji projekta, ter za 

sodelovanje s tretjimi osebami (revije, razstave). Udeleženec se s tem izrecno strinja z oddajo 

fotorafije v natečaju. 

10. Omejitev odgovornosti 

Če deli ali določeni izrazi v tem besedilu niso, niso več ali niso v celoti v skladu s trenutno zakonodajo, 

to ne vpliva na ostale dele tega dokumenta v smislu njihove vsebine in veljavnosti. 
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