FOTOGRAFSKI NATJEČAJ
ČAROLIJA PROLJEĆA PRIRODNA I KULTURNA BAŠTINA OPĆINE PROMINA

Općina Promina poziva profesionalne fotografe, fotografe amatere i sve zaljubljenike u
fotografiju da se prijave na fotografski natječaj

Čarolija proljeća - prirodna i kulturna baština Općine Promina.
1. Cilj natječaja je fotografijom prikazati kulturnu i prirodnu baštinu Općine
Promina kao dio turističke ponude.
2. Svaki autor može na natječaju sudjelovati s više fotografija u boji, odnosno
crno-bijelih fotografija.
3. Fotografije se, uz popunjenu prijavnicu koja je sastavni dio natječaja, šalju
e-mailom na adresu mailto:kultura@promina.hr
4. Fotografije moraju biti u digitalnom obliku, u JPG ili JPEG formatu,
minimalnih dimenzija 4.000 x 3.000 piksela, minimalne rezolucije 300 dpi.

5. Fotografije ne smiju sadržavati nikakve potpise, natpise, vodene žigove ili
bilo kakve oznake.
6. Autor fotografije osobno je odgovoran za prikazani motiv na fotografiji,
jamči da ne postoje prava trećih osoba, odnosno da će eventualne zahtjeve
trećih osoba rješavati osobno i bez dodatne naknade.
7. Autorska i srodna prava pripadaju sudionicima – autorima fotografija.
Organizator stječe pravo korištenja fotografija u svrhu natječaja te
reproduciranja, distribucije i predstavljanja javnosti te fotografije,
vremenski, prostorno, dimenzijski i količinski neograničeno, u bilo kojem
elektroničkom, tiskovnom ili drugom mediju u svrhu promocije Općine
Promina kao turističkog odredišta bez plaćanja naknade autoru i
ostvarivanja ikakve financijske koristi.

8. Autor fotografije odobrava Općini Promina korištenje njegovih osobnih
podataka iz popunjene prijavnice za aktivnosti vezane uz provođenje
natječaja. Sudionici nagradnog natječaja pristaju da Općina Promina kao
upravitelj baze podataka, njihove osobne podatke, posredovane u okviru
sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s
Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog
parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s
obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o
stavljanju
izvan
snage
Direktive
95/46/EZ).
Pri prikupljanju i obradi osobnih podataka Općina Promina koristi sve
sigurnosne i zaštitne mjere kako bi spriječila bilo kakav gubitak i/ili
zloupotrebu prikupljenih osobnih podataka, kao i bilo koji neovlašteni
pristup, otkrivanje, izmjenu ili uništenje istih. Općina Promina prikupljene
podatke može upotrijebiti u svrhu obavještavanja o nagradnom natječaju.
Sudionici u bilo kojem trenutku od Općine Promina mogu zahtijevati prekid
suglasnosti obrade osobnih podataka na e-mail: kultura@promina.hr.
9. Natječaj je otvoren od 1. 4. 2021. g. do 15. 5. 2021. g.
10. Nakon zatvaranja natječaja povjerenstvo za odabir najboljih fotografija
izabrat će pobjednike natječaja u dvije kategorije: Kulturna baština Općine
Promina i Prirodna baština Općine Promina. Načelnik Općine Promina
odlukom će imenovati članove povjerenstva.
11. Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj i Facebook stranici Općine
Promina.
12. Najbolje fotografije u dvije odvojene kategorije osvajaju:
Kulturna baština Općine Promina
1. mjesto – 2.500,00 kn
2. mjesto – 1.500,00 kn
3. mjesto – 1.000,00 kn
Prirodna baština Općine Promina
1. mjesto – 2.500,00 kn
2. mjesto – 1.500,00 kn
3. mjesto – 1.000,00 kn

