
Pravilnik fotografskega natečaja 

ZA VEČ PRAVEGA VESELJA 

  

1. člen 

Organizator fotografskega natečaja je Slovenska karitas (SK), Kristanova 1, 1000 Ljubljana. 

 

2. člen 

Nagradni fotografski natečaj poteka od  9. 3. 2011 do 30. 9. 2011 

 

3. člen 

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo osnovnošolci tretje triade, srednješolci in študenti 

(oblikovane tri tekmovalne kategorije po starosti) z največ dvema barvnima ali črno-belima 

fotografijama.  

 

4. člen 

Vsak prijavitelj lahko prijavi le fotografiji, katerih avtor je. Udeleženci natečaja z oddajo 

prijave in fotografij organizatorju natečaja (Slovenski karitas) zagotavljajo, da so sami lastniki 

in avtorji fotografij oziroma da so izključni imetniki avtorskih pravic in da na teh fotografijah 

ne obstajajo kakršnekoli pravice tretjih oseb.  

V primeru, da so na oddanih fotografijah upodobljene osebe, ki jim na podlagi veljavnih 

predpisov pripadajo osebnostne ali kakršnekoli druge pravice, udeleženci natečaja Za več 

pravega veselja zagotavljajo, da so pridobili ustrezna dovoljenja upodobljenih oseb za 

uporabo fotografij z njihovo podobo.  

Z oddajo prijave in fotografij udeleženci natečaja na oddanih fotografijah na Slovensko 

karitas prenesejo vse materialne avtorske pravice iz 22. člena Zakona o avtorski in sorodnih 

pravicah (Ur. l. RS, št. 21/1995 in spr. – v nadaljevanju ZASP), zlasti tiste, ki bodo Slovenski 

karitas omogočile javno prikazovanje, razstavljanje in reproduciranje primerkov fotografij, 

uporabo fotografij v tiskanih in elektronskih medijih, elektronsko reproduciranje in dajanje na 

voljo javnosti na spletnih straneh in druge vrste uporabe fotografij za potrebe Slovenske 

karitas. Avtor s prenosom materialnih pravic na Slovensko karitas dovoljuje, da Slovenska 

karitas (v skladu z ZASP) objavi delo brez predhodnega soglasja avtorja in brez nadomestila 

plačila avtorju. Prenos navedenih pravic je izključen, velja za ves čas trajanja pravic, je 

krajevno neomejen in vključuje pravico predelave. Slovenska karitas bo spoštovala moralne 

avtorske pravice udeležencev natečaja in v primeru javne priobčitve ali objave fotografij 

ustrezno navajala avtorje fotografij.    

 

5. člen 

Fotografije oddate posnete na CD-ju  v zaprti kuverti v kateri je izpolnjena prijavnica na sedež 

organizatorja fotografskega natečaja. Na kuverti napišete »foto natečaj«. Upoštevale se bodo 

fotografije oddane do 30. septembra 2011 (šteje poštni žig tega dne). 

 

6. člen 

Fotografije morajo biti v resoluciji najmanj 200-300 dpi in dolžino daljše stranice vsaj 2000 

pixlov (fotoaparat vsaj 4 mega pixlov). Fotografije morajo biti v JPEG (JPG) formatu. Lahko 

so barvne ali črno-bele. Kakršnokoli spreminjanje originalov fotografij ni dovoljeno, izjemi 

sta le spreminjanje velikosti ali izrez. 

 

7. člen 

Fotografije bo ocenjevala tričlanska strokovna komisija s področja fotografije in problematike 



alkoholizma v Sloveniji. Komisija bo izbrala najboljše tri fotografije (v vsaki kategoriji po 

eno), katerih avtorji bodo nagrajeni. 

Osnovni kriterij bo predvsem sporočilnost fotografije v duhu natečaja Za več pravega veselja.  

Odločitve žirije so dokončne in nanje ne sprejemamo pritožb.  

 

8. člen 

Prispele fotografije bodo objavljene na spletni strani www.karitas.si in www.brezalkohola.si.  

 

 

http://www.karitas.si/
http://www.brezalkohola.si/

