Fotografski natječaj „Europa u mojoj regiji 2017.”
Pravila
1.

Tema natječaja
Glavna uprava Europske komisije za regionalnu i urbanu politiku poziva vas na sudjelovanje u
fotografskom natječaju na Facebooku „Europa u mojoj regiji”, čiji je cilj prikazati projekte iz svih
dijelova Europe koje financira EU.

2.

Kako se prijaviti
Sudionici se na natječaj mogu prijaviti učitavanjem svojih fotografija putem Facebook stranice
Europa u mojoj regiji („Prijava putem Facebooka”) na Facebook stranici Europske komisije.

3.

Uvjeti za sudjelovanje
Bilo koja osoba s prebivalištem u EU-u ili zemlji kandidatkinji (Albanija, Bosna i
Hercegovina, bivša jugoslavenska Republika Makedonija, Kosovo1, Crna Gora, Srbija i Turska)
ispunjava uvjete za sudjelovanje.
Zaposlenici i članovi uže obitelji zaposlenika i promotora ili njegova roditelja, podružnice ili
povezanih društava ili bilo koja druga osoba povezana s ovim natječajem isključena je iz
sudjelovanja. Vidjeti točku 4. Uvjeta.
Sudionici koji su u trenutku proglašavanja pobjednika (15. rujna 2017.) mlađi od 18 godina,
moraju biti u pratnji roditelja ili zakonskog skrbnika u slučaju dobivanja putovanja u Bruxelles s

dva noćenja.
Sve prijave bit će pomno pregledane.

4.

Predaja fotografija
Sudionici mogu predati najviše tri fotografije.
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Ovaj naziv ne dovodi u pitanje stajališta o statusu i u skladu je s Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih
naroda 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju neovisnosti Kosova.
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Svaka fotografija koja prikazuje projekt koji financira EU unutar države članice Europske unije ili
jedne od zemalja kandidatkinja ili potencijalnih zemalja kandidatkinja 2 ispunjava uvjete za
sudjelovanje pod uvjetom da negdje na slici budu vidljive zastava EU-a i informacije o
financiranju.
Dopušteni su kolaži, odnosno fotografije projekta koji financira EU u obliku kolekcije (dvije ili
više samostalnih fotografija zanimljivo postavljenih jedna do druge). Najmanje jedna fotografija
iz kolaža mora imati jasno vidljivu zastavu EU-a te informacije o financiranju.
Kompozitne fotografije nisu dopuštene: kompozitne fotografije sadržavaju zasebne fotografije
koje su kombinirane kako bi činile jednu, čime se mijenja značenje izvornika.
Fotografije je moguće mijenjati i dopuštena je upotreba filtera. Bit će prihvaćene fotografije
snimljene pomoću različitih metoda (tj. duga ekspozicija, slaganje) te efekata ugrađenih u
fotoaparat.
Fotografije koje su uvredljive, pogrdne ili nepristojne te na kojima se otkrivaju nepotrebne
osobne informacije bit će odbijene.
Fotografije s vodenim žigovima autorskog prava bit će odbijene: međutim, fotografije na kojima
se pojavljuju samo datumi ili naslov bit će prihvaćene.
Za primjere vidjeti Česta pitanja.

5.

Autorsko pravo
Sve fotografije moraju biti izvorno djelo, a sudionik mora bili jedini vlasnik autorskog prava ili
osoba na koju je to pravo preneseno.
Sudjelovanjem na natječaju sudionici u potpunosti zadržavaju autorsko pravo nad svojim
fotografijama. Međutim, sudionici također prihvaćaju pravne odredbe Facebooka
(https://www.facebook.com/legal/terms). Sudionici također Europskoj komisiji ustupaju pravo
na objavu i izlaganje predanih fotografija.
Za to neće dobiti naknadu od Europske komisije.
Sudionici moraju dobiti pisani pristanak od svih osoba starih 18 godina ili starijih, a koje je
moguće identificirati na fotografiji. Sudionici koji fotografiraju osobu mlađu od 18 godina moraju
dobiti pisani pristanak roditelja/skrbnika te maloljetne osobe.
Odgovornost je sudionika dobiti potrebni pristanak. Sudionici moraju zadržati sve obrasce s
pristancima jer bi se od njih mogao zatražiti dokaz o dobivanju pristanka. Obrazac preuzmite
ovdje.
Sudionici bi trebali zadržati izvornu digitalnu datoteku/negativ svoje fotografije jer bi se od njih
mogao zatražiti dokaz o vlasništvu nad fotografijom te pružanje fotografije promotoru u najvećoj
mogućoj rezoluciji.

6.

Pregled
Sve fotografije bit će provjerene kako bi se utvrdilo da zadovoljavaju pravila natječaja prije nego
što budu odobrene za objavu u galeriji. Nakon pregleda fotografije sudionici će dobiti poruku epošte s obaviješću o prihvaćanju ili odbijanju njihove fotografije.
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Albanija, bivša jugoslavenska Republika Makedonija, Crna Gora, Srbija, Turska, Bosna i Hercegovina i Kosovo*)
* Ovaj naziv ne dovodi u pitanje stajališta o statusu i u skladu je s Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih
naroda 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju neovisnosti Kosova.
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7.

Razdoblje prijave fotografija
Fotografije je moguće prijaviti u bilo kojem trenutku između
2. svibnja 2017. i 27. kolovoza 2017. 23:59, srednjoeuropsko ljetno vrijeme.

8.

Odabir pobjednika
Žiri sastavljen od troje stručnjaka za fotografiju ili društvene medije odabrat će troje pobjednika.
i. Glasovi:
glasovanje započinje 1. rujna, a završava 10. rujna 2017., 23:59 srednjoeuropsko ljetno vrijeme.
Korisnici koji pristupaju prijavi glasovat će za svoje najdraže fotografije označivanjem gumba za
glasovanje.
Korisnici će moći glasovati za najviše tri fotografije.
ii. Odabir žirija:

ukupno 100 fotografija koje dobiju najviše glasova ući će u uži izbor, zajedno s 25 dodatnih
fotografija koje će odabrati žiri. Žiri će odabrati troje pobjednika.
Odabir do 25 dodatnih fotografija te fotografija troje finalnih pobjednika temeljit će se na
sljedećim kriterijima: relevantnosti za temu natječaja, estetskoj kvaliteti i kreativnosti. Odluka
žirija bit će konačna i neće biti obrazložena. Na kraju razdoblja odabira pobjednici će biti
obaviješteni porukom e-pošte. Svaka fotografija koja uđe u završni odabir trebala bi biti
dostupna u visokoj rezoluciji. U suprotnome će biti diskvalificirana.

9.

Varanje
Natječite se pošteno i poštujte ostale sudionike. Svaki sudionik za kojeg postoji razumna
sumnja da vara, uključujući, ali ne ograničeno na nepošteno stjecanje glasova, bit će
diskvalificiran iz natječaja i njegove/njezine fotografije bit će uklonjene.
Ta odluka neće biti obrazložena.

10.

Nagrade
Svaki pobjednik dobit će:



put u Bruxelles za dvije osobe s dva noćenja, uključujući troškove putovanja i smještaja,
između 9. i 12. listopada 2017.
vaučer za fotografsku radionicu u Bruxellesu.

Putovanje u Bruxelles bit će moguće samo tijekom određenih datuma. Pobjednici moraju biti
dostupni za posjet Europskom tjednu regija i gradova te za sudjelovanje u svečanosti dodjele
nagrada 10. listopada, gdje će preuzeti svoju nagradu.

11.

Prihvaćanje pravila natječaja
Sudjelovanjem u natječaju sudionici prihvaćaju pravila natječaja, uključujući jamstva za autorsko
pravo fotografija.
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Uvjeti
1. Agencija ICF Mostra organizira natječaj i njegov je domaćin u ime Europske komisije, Glavne
uprave za regionalnu politiku, B-1049, Bruxelles, Belgija („promotor”).
2. Nije potrebno kupiti nikakav proizvod kako bi se ostvarilo pravo na prijavu na natječaj.
3. Sudionici neće dobiti obrazloženja koja se odnose na natječaj, uključujući, ali ne ograničeno
na glasovanje, odabir i rezultate.
4. Zaposlenici i članovi uže obitelji zaposlenika promotora ili njegova roditelja, podružnice ili
povezanih društava ili svaka druga osoba povezana s ovim natječajem isključena je iz
sudjelovanja na ovom natječaju (to uključuje osobe koje rade za institucije Europske unije,
kao i upravljačka tijela, posrednička tijela, zajednička tehnička tajništva itd., koji su odgovorni
za upravljanje regionalnim financiranjem EU-a). Sudionici ne mogu biti pravni subjekti.
5. Promotor zadržava pravo na diskvalifikaciju svakog sudionika za kojeg se sumnja da vara u
bilo kojem obliku te na uklanjanje njegovih/njezinih fotografija iz natječaja. Ta odluka neće
biti obrazložena.
6. Promotor zadržava pravo na odabir alternativnog pobjednika u slučaju da razumno sumnja
da je sudionik prekršio uvjete natječaja.
7. Pobjednik će biti obvezan predati pisanu potvrdu o prihvaćanju svih uvjeta natječaja te
potpisati zasebni obrazac koji će mu dati promotor. Izjavu možete pronaći ovdje.
8. Svi sudionici odgovorni su za sve troškove nastale kao rezultat sudjelovanja u natječaju
(uključujući, bez ograničenja, troškove pristupa internetu). Troškovi prijave na natječaj mogu
se razlikovati, stoga se sudionike poziva da važeće cijene provjere s pružateljem usluge.
9. Sudionik je odgovoran za sve troškove, poreze ili pristojbe nastale kao rezultat sudjelovanja
ili pobjede na natječaju. Nadalje, sudionik se slaže i pristaje da nakon pobjede na natječaju
može biti obvezan platiti porez ili neki drugi oblik pristojbe uključujući, ali ne ograničeno na
porez na nagradu u skladu sa svim važećim zakonima i propisima. Sudionik bezuvjetno
pristaje na plaćanje takvog poreza ili drugog oblika pristojbe u svoje ime ili u ime svoje
pratnje.
10. Neće biti prihvaćena odgovornost za fotografije koje su izgubljene, zakašnjele, pogrešno
adresirane, oštećene ili nedostavljene, neovisno o tome jesu li tome razlog tehničke
poteškoće koje utječu na elektroničku komunikaciju ili neki drugi uzrok.
11. Nagrade za pobjednike prethodno su navedene i nije ih moguće prenijeti na treću osobu ili
zamijeniti. Neće biti ponuđene alternative u obliku gotovine ili kredita. Ako zbog okolnosti na
koje ne može utjecati promotor nije u mogućnosti dodijeliti navedenu nagradu(e), promotor
zadržava pravo na zamjenu u obliku nagrade jednake ili veće vrijednosti. Sve nagrade
podliježu uvjetima pružatelja predmetne usluge uključene u nagradu.
12. Sudionici i pobjednici pristaju na to da mogu biti obvezni sudjelovati u aktivnostima
objavljivanja ili drugim promidžbenim aktivnostima bez davanja dodatnog odobrenja ili
naknada, kako naknadno utvrdi promotor. Objavljivanje može uključivati imena, fotografije
i/ili sličnosti te sve druge doprinose u internetskom natječaju. Sudionik ustupa promotoru
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sva prava potrebna za distribuciju i javno izlaganje svakog predanog teksta, fotografije ili
ostala prava intelektualnog vlasništva koja mogu proizaći iz sudjelovanja na ovom natječaju,
nagrade ili povezane promidžbe te ustupa promotoru trajno pravo na isključivu upotrebu,
uređivanje, umnožavanje, reprodukciju, distribuciju, prijevod i javno izlaganje ili objavu tih
prava intelektualnog vlasništva bez naknade i bez ograničenja te u bilo koje svrhe, u bilo
kojem obliku ili na bilo kojem mediju, na ovoj mrežnoj stranici ili na nekom drugom mjestu, u
svrhu promidžbenih aktivnosti ili događaja koje organizira promotor, na lokalnoj ili svjetskoj
razini.
13. Sve osobne informacije uključujući, bez ograničenja, ime, dob, adresu (uključujući poštanski
broj), broj mobilnog telefona i/ili adresu e-pošte sudionika bit će upotrijebljene isključivo u
vezi s ovim natječajem te neće biti otkrivene niti jednoj trećoj strani, osim u svrhe natječaja
(uključujući naknadne promidžbe, kako je navedeno u ovim uvjetima). Pravna obavijest
Europske komisije, objavljena na adresi https://ec.europa.eu/info/legal-notice_hr u odjeljku
„Pravna obavijest”, primjenjuje se na svaku obradu podataka provedenu u vezi s ovdje
navedenim aktivnostima.
14. Pristupanjem prijavi na natječaj putem Facebooka sudionik pristaje na predmetne uvjete,
koje promotor može u svakom trenutku ispraviti ili izmijeniti.
15. Promotor neće biti odgovoran za neuspješne pokušaje sudionika da pristupi prijavi putem
Facebooka zbog bilo kojeg razloga.
16. Promotor neće, ni u kojim okolnostima te neovisno o uzroku, biti odgovoran za bilo koji
gubitak, štetu ili osobnu ozljedu pobjednika ili imovine čiji je uzrok povezan s ovim
natječajem ili bilo kojom od nagrada dodijeljenih u vezi s natječajem.
17. Promotor neće, ni u kojim okolnostima, biti odgovoran za kašnjenja, promjene, prekide,
ometanja ili zamjene, nedostupnost nagrade(a) zbog lokalnih državnih praznika ili drugih
uvjeta koji utječu na dostupnost ili uživanje nagrade(a), niti za bilo koji propust bilo kojeg
oblika prijevoza i/ili smještaja uključenog u nagradu(e). Promotor neće biti odgovoran za
neispunjavanje svojih obveza zbog bilo koje više sile, građanskog rata ili sukoba, agresije,
djelovanja stranog neprijatelja, invazije, rata, kvara satelita, donošenja zakona, naloga ili
propisa vlade ili bilo kojih uzroka na koje ne može utjecati.
18. Prijava putem Facebooka može sadržavati poveznice na ostale mrežne stranice, izvore i
oglašivače. Promotor nije odgovoran za dostupnost tih vanjskih stranica te ne odobrava i ne
pristaje na odgovornost za sadržaj, oglašavanje, proizvode ili druge materijale dostupne na
tim vanjskim stranicama ili putem njih. Promotor neće ni u kojim okolnostima biti odgovoran,
izravno ili neizravno, za bilo koji gubitak ili oštećenje prouzročeno ili navodno prouzročeno
korisniku u vezi s upotrebom sadržaja, robe ili usluga dostupnih na tim vanjskim stranicama
ili oslanjanjem na predmetne sadržaje, robu ili usluge. Sudionici bi trebali sve zabrinutosti
uputiti izravno administratoru ili webmasteru te vanjske stranice.
19. Prijava putem Facebooka upotrebljava se samo u zakonite svrhe. Fotografije ne sadržavaju
materijal i/ili izjavu koja narušava ili na bilo koji način krši prava ostalih na način koji je
nezakonit, prijeteći, nasilan, pogrdan, koji narušava prava na privatnost ili na objavu,
vulgaran, nepristojan, prostački, nedoličan ili na neki drugi način neprihvatljiv, a koji potiče ili
uključuje ponašanje koje bi moglo činiti prekršaj, koji prouzročuje građansku odgovornost ili
na neki drugi način krši bilo koji važeći zakon. Fotografije koje ne budu u skladu s navedenom
odredbom bit će diskvalificirane bez prethodne obavijesti. Promotor zadržava pravo na
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uklanjanje svih fotografija koje smatra neprikladnima. Odluka promotora u tom smislu bit će
konačna.

20. Promotor zadržava pravo da, u svakom trenutku te povremeno i bez ikakve odgovornosti,
izmijeni ili prekine, privremeno ili trajno, ovu prijavu putem Facebooka, uključujući ovaj
natječaj, uz slanje ili bez slanja prethodne obavijesti sudionicima.
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