ZVEJNIEKU kopienu mantojums
Lūdzam vispirms reģistrējieties zem cilnes “Reģistrācija”. Ar savu dalību jūs apliecināt savu
atbilstību prasībām. Konkursa datubāzē augšupielādējiet līdz 3 fotoattēliem un sniedziet
pilnīgas ziņas, kas minētas atbilstības noteikumos (instrukcijas/datubāzes izmantošana).
Fotoattēli ar nepiemērotu saturu vai ar kuriem tiek pārkāptas noteiktas tiesības, tiks dzēsti.
Sava datora cietajā diskā sameklējiet vajadzīgo fotoattēlu. Noklikšķiniet uz “Augšupielādēt”, lai
pārsūtītu attēlu uz serveri. Lūdzam būt pacietīgam, jo pārlūkprogramma atbildēs tikai pēc tam,
kad fotoattēls būs pilnībā pārsūtīts. Augšupielādes ilgums ir atkarīgs no faila lieluma un no
attiecīgā interneta savienojuma ātruma.
Ar fotoattēla iesniegšanu dalībnieks atzīst, ka viņam ir visas tiesības uz iesniegto fotoattēlu, ir
neierobežotas tiesības izmantot visas fotoattēla daļas un ka trešām personām uz to nav nekādu
tiesību, un ka gadījumos, kad fotoattēlos redzamas personas, nav pārkāptas šo personu tiesības.
Jūsu atbildībā būs jebkuras izmaksas, kas radušās nesankcionētas publicēšanas rezultātā. Jūs
varat norādīt sava fotoattēla izmantošanas noteikumus sadaļā “Autortiesības”.
Jūsu iesniegtajiem materiāliem šajā vietnē jābūt angļu valodā.
Izmantošanas noteikumi – Iespējas:
Uz fotoattēlu attiecas autoram piederošas neierobežotas autortiesības. Saskaņā ar “Creative
Commons vadlīnijām” (tiesību pāriešana – bez komerciālas izmantošanas – kopīgošana ar tādiem
pašiem nosacījumiem) to var brīvi un neierobežoti izmantot labdarības nolūkos, publikācijām
zinātniskos darbos, kā arī pētniecības un mācīšanas mērķiem visā pasaulē. Izmantošana
komerciālos un reklāmas nolūkos ir atļauta tikai ar autora atļauju.
Fotoattēls ir apstiprināts neierobežotai lietošanai (publiskā domēnā). To var (bez tiesību
pāriešanas) patvaļīgi izplatīt, izmantot komerciālos nolūkos un mainīt saskaņā ar valsts tiesību
aktiem.
Fotoattēlu ir ļauts plaši izmantot ikvienam visā pasaulē bez ierobežojumiem ar nosacījumu, ka
tiek atbilstīgi ievērota autortiesību pāriešana (t. i., norādot parakstā zem fotoattēla).
Fotoattēlu nedrīkst izmantot bez autortiesību īpašnieka iepriekšējas rakstiskas atļaujas.
Atbilstoši plānotajai izmantošanai var arī iekasēt licences maksu.
Izmantošanas noteikumi pilnībā izriet no šāda teksta.
Atslēgvārdi
Atlasiet vienu atslēgvārdu, kas atbilstu fotoattēlam.
• Kultūras mantojums / Zvejniecības tradīcijas / Zvejnieku kopienas
• Zvejnieki / Zvejas laivas / Zvejas aprīkojums
• Zivju loms / Zivis (virs ūdens un zem ūdens)
• Kulinārijas mantojums / Amatniecība / Vietējie produkti
• Kultūras festivāli / Tradicionālie pasākumi

