Peeter Toominga nimeline FOTOKONKURSS 2013
Teema: „Eestimaa rikkused“
Konkursitingimused
Iga osaleja võib esitada konkursile üks kuni viis fotot. Tööde esitamise lõpptähtaeg 20. mai 2013
aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik 45301 Lääne-Virumaa või digitaalselt e-posti aadressil
haljala@haljala.ee
Esitada võib nii mustvalgeid või värvifotosid ja need esitatakse paberkandjal koos CD-ga või
digitaalsel kujul internetiaadressil JPG/JPEG formaadis. Võistlusfoto ei tohi olla arvutis töödeldud
(välja arvatud tumeduse/heleduse, teravuse parandamine, piltide lõikamine), peab olema hea
kvaliteediga, nii et seda oleks võimalik vähemalt A4 formaadis välja trükkida (resolutsioon soovitavalt
300 ppi, suurus mitte väiksem kui 2480 x 1795 pikslit). Foto ei tohi olla ümbritsetud paspartuu ega
raamiga ning olla panoraamfoto.
Fotode edastamisel tuleb märkida üks kuni viis fotot koos pealkirjadega ning juurde lisada kinnises
ümbrikus võistleja kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post),.
Konkursil osaleja vastutab kõikide autoriõiguslike küsimuste kerkimisel nii foto autorluse, esitatud
andmete suhtes. Alaealise autori puhul kannab autoriõiguste vastutust tema vanem või hooldaja. Kõik
tööd, mis vastavad konkursi tingimustele, avalikustatakse avaliku hääletamise päeval s.t 21. mail
2013. Avalik hääletamine toimub 21.05. – 24.05.2013 Lisainfot konkursi kohta saab e-posti aadressil
leo.aadel@haljala.ee või telefonidel 3278222, 5068620
Fotokonkursile esitatud fotode puhul hinnatakse nende väljendusrikkust ja emotsionaalsust, kunstilist
ja tehnilist taset, headest pildistamise tavadest kinnipidamist ning foto vastavust konkursi tingimustele.
Konkursile esitatud töid hindab Haljala Vallavalitsuse poolt moodustatud viieliikmeline komisjon.
Komisjonil on õigus oma töösse kaasata täiendavalt eksperte ja teiste asutuste esindajaid. Komisjonil
on õigus konkursilt eemaldada tööd, mis ei vasta konkursi teemale, kus ei ole märgitud korrektsed
osaleja andmed, kus osaleja on esitanud valeandmeid ning kus avalikul hääletamisel on kasutatud
ebaausaid võtteid. Küsimuste tekkimisel on konkursi korraldajal õigus küsida autorilt foto algfaile või
teisi duubleid samast võttekohast.
Avalikul hääletusel võib üks hääletaja anda igale võistlustööle vaid ühe hääle. Konkursi korraldaja ei
võta endale vastutust interneti katkestuste, häirete jms suhtes. Samuti ei võta konkursi korraldaja
endale vastutust kui internetihääletust segatakse kolmandate isikute poolt. Komisjon valib välja
võidutöö. Rahvalemmik selgub avaliku hääletuse tulemusena.
Haljala Vallavalitsusele jääb õigus kõiki konkursile laekunud fotosid tasuta kasutada mittetulunduslikus
tegevuses, ajalehes Haljala Valla Sõnumid, Haljala valla koduleheküljel ning eksponeerida neid Peeter
Toomingaga seotud trükistes ja avalikel üritustel. Fotode kasutamisel märgitakse ära autori nimi.

Preemiafondi suurus on 350 eurot.

