FOTOKONKURSS
Kõik me kanname endas mere märke.
/L. Meri/
Ilma inimesteta ei hindaks keegi mere võlu, vaimu ja väge, seepärast soovime fotodel näha
eelkõige merega seotud inimesi, tegevusi ja rituaale, mis kajastaksid käimas olevat
merekultuuriaastat ja oleksid seotud saarelise paiknemisega meres (ei pea olema Saaremaa).
Fotokonkurss on piltide laadimiseks avatud 23. juuni kuni 15. oktoober 2016
1. KONKURSI KORRALDAJA:
Konkursi korraldab Merekultuuriaasta 2016 raames Kuressaare Linnavalitsus koos Kuressaare
Kultuurivaraga. Konkursil ei või osaleda korraldamisega seotud ettevõtte töötajad ja
korraldamisega seotud isikud.
2. AUHINNAD:
Auhinnad antakse välja esimesed kolm kohta võitnud fotode autoritele.
I koht 300 EUR
II koht 200 EUR
III koht 100 EUR
(fotokaupluste kinkekaardid)
Eripreemiad:
A. Pihelgas „Praktiline fotograafia“
Kinkekaardid : Päevaspaa, õhtu- või lõunasöök restoranis/kohvikus
Võitjatega võetakse ühendust vastavalt fotokonkursi käigus edastatud kontaktinfole. Auhinnad
antakse võitjatele pidulikult üle 19. novembril 2016 Kuressaare VI fotopäeval. Fotokonkursi
võitjad selgitab välja žürii. Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu. Kõik auhinnad on
lõplikud ja neid ei saa ringi vahetada või sularahas välja võtta.
Eriauhind antakse välja publiku lemmikule.
Publik saab hääletada oma lemmiku poolt perioodidel 01.11-15.11.2016
Publiku lemmikuks valitakse suurima keskmise punktisumma kogunud pilt. Iga hääletaja saab hääle
anda vaid 1 kord.
KONKURSI TINGIMUSED:
 Konkursil võivad osaleda nii kutselised fotograafid kui ka asjaarmastajad, välja arvatud
žürii liikmed ja konkursi korraldamisega seotud isikud, ilma vanusepiiranguta.
 Iga autor võib esitada kuni 5 tööd.
 Korraldajal on õigus konkursilt kõrvaldada fotod, mis ei kvalifitseeru antud konkursi
võistlustöödena.

NÕUDMISED TÖÖDELE:
 Võistlusel osalemiseks tuleb luua korraldaja poolt ettevalmistatud keskkonda endale
kasutaja ning laadida fotovõistluse mooduli kaudu võistlustöö(d) üles. Töid saab esitada ka
digitaalsel admekandjal kinnises übrikus, tuues need Kuressaare Kultuurikeskusesse
( Tallinna t 6, Kuressaare).


Esitada võib monokroomseid- või värvifotosid, mis on valmistatud ajavahemikul
01.01.2016 kuni 15.10.2016





Tööd esitatakse jpg-formaadis sRGB värviruumis.
Fotofaili pikema külje miinimumpikkus on 3500 pikslit, pilditihedus 300dpi.
Lubatud on arvutitöötlus hea maitse piires. Fotodele ei ole lubatud arvutis lisada tekste ega
raame. Žüriil on õigus nõudmistele mittevastavad fotod võistluselt eemaldada. Küsimuste
tekkimisel on võistluse korraldajal õigus küsida autorilt foto algfaile või teisi duubleid
samast võttekohast.



Iga foto edastamisel tuleb märkida foto pealkiri, võistleja kontaktandmed (nimi, isikukood,
telefon, e-post) kinnises ümbrikus, millele on märgitud tööde koondnimi.

Korraldaja jätab endale õiguse konkursi käigus reeglite täpsustamiseks ja täiendamiseks.
ŽÜRII JA HINDAMISKRITEERIUMID:
Žüriisse kuuluvad tunnustatud fotograafid, fotokonkursi toetaja ja korraldaja esindajad. Žürii hindab
fotode kunstilist ja tehnilist taset, väljendusrikkust ja loomingulisust ning vastavust konkursi
tingimustele.
Lisaks professionaalse žürii poolt väljakuulutatud esikolmikule selgitatakse konkursi jooksul ka
publiku lemmik. Pilte saab hinnata iga foto juures olevate kuldsete tähekeste abil.
FOTODE KASUTAMINE:
Fotokonkursi korraldajal ja toetajatel on õigus kasutada konkursil osalevaid fotosid Merekultuuri
aastaga seotud artiklite juures meediaväljaannetes, interneti koduleheküljel, sotsiaalmeedias,
reklaamides, sündmustel, trükistes jms tasuta, ilma autoritasu maksmata. Peale fotokonkurssi
tulemuste avaldamist märgitakse fotode kasutamisel alati ära autori nimi.
AUTORI VASTUTUS:
Osavõtja vastutab enda ja fotode kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile
saadetud fotode autor.

