FOTOKONKURSA NOTEIKUMI
“Zvejniekus kopienu mantojums”
Fotokonkurss tiks rīkots Cherish projekta partneru valstīs:









Austrumu Maķedonijas & Trāķijas reģionā (Grieķija),
Alto Minho piekrastes teritorijā, (Portugāle),
Maljorkas salā (Spānija),
Rīgas Plānošanas reģiona piekrastes teritorijā (Latvija),
Abruzzo reģiona piekrastes teritorijā (Itālija),
Kiprā (Kipra),
Zēlandes provincē (Nīderlande),
Meklenburgā – Rietumu Pomerānijā (Vācija)

Konkursam paredzēto uzņemto fotoattēlu mērķis ir sniegt ieskatu par zvejnieku kopienu
kultūras mantojuma bagātību, daudzveidību un nozīmi partnervalstu reģionos. Fotokonkursu
organizē EUCC-Germany, un tas sāksies 2019. gada 1.jūnijā.
Piedaloties konkursā, jūs apliecināt, ka piekrītat atbilstības prasībām un apliecināt, ka jums ir
visas tiesības uz iesniegto fotoattēlu un ka gadījumos, ja attēlos redzamas personas, viņu
personu tiesības nav pārkāptas. Turklāt jūs neiebilstiet, ka Jūsu personas dati un iesniegtās
fotogrāfijas tiks izmantotas projekta ietvaros.
Kas var piedalīties?
Konkursā var piedalīties pieaugušas personas (vecākas par 18 gadiem) – gan fotogrāfēšanas
amatieri, gan profesionāli fotogrāfi. Piedalīties nevar žūrijas locekļi, CHERISH vai EUCC-Germany
locekļi un darbinieki vai jebkurš no viņu radiniekiem. Lai piedalītos, fotoattēli digitālā formā ir
augšupjāielādē konkursa datubāzē. Lai augšupielādētu fotoattēlus, ir nepieciešams reģistrēties
(Log-In). Ja jūs jau esat piedalījies EUCC-Germany konkursā, varat pieteikties ar savu e-pasta
adresi un paroli. Citādā gadījumā jums jāveic sākotnēja reģistrēšanās.
Kā es varu piedalīties?
Katram dalībniekam ir atļauts iesniegt līdz 3 fotoattēliem. Fotoattēli .jpg formātā jāielādē
konkursa tīmekļa vietnē, un tiem jābūt vismaz 1 Mb lieliem. Katram iesniegtajam fotoattēlam,
tos augšupielādējot datubāzē, jābūt marķētam ar pieprasīto informāciju (t. i., jānorāda
uzņemšanas vieta, attēla apraksts, autortiesību specifikācijas utt.) un nepieciešamo
kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, e-pasta adrese).
Dalībnieki piekrīt, ka viņu dati tiek izmantoti un apkopoti fotokonkursa mērķiem, un pēc tam tie
tiks glabāti fotoattēlu datubāzē. Trīs mēnešus pēc foto datubāzes slēgšanas dati tiks dzēsti.
Piekrišanu tam, ka EUCC-Germany uzglabā savāktos datus, var atsaukt jebkurā laikā. Ar
fotoattēliem, kas nosūtīti pa pastu vai e-pastu, piedalīties konkursā nevar. Fotoattēli, kas nosūtīti
pa pastu, netiks atgriezti. EUCC-Germany saglabā tiesības dzēst nepiemērotas vai aizskarošas
fotogrāfijas un izslēgt tās no dalības konkursā.
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Termiņš
Fotogrāfiju iesniegšanas termiņš konkursam ir 2019. gada 30. augusts.
Izmantošanas noteikumi
Piesakoties šim konkursam, jūs piekrītat, ka jūsu iesniegtos fotoattēlus EUCC-Germany, tās
partneri un visi konkursa sponsori var publicēt un izmantot bez ierobežojumiem laika, vietas un
satura ziņā šā konkursa, projekta CHERISH veicināšanai un saistībā ar visām turpmākajām
sabiedriskajām attiecībām. Visus iesniegtos fotoattēlus var izmantot konkursa mērķiem un tā
ietvaros publicētajos novērtējumos, konkursa organizators tādos gadījumos norāda attiecīgā
fotoattēla autoru. Jo īpaši organizatoram ir tiesības publicēt to kopijas, arī plašsaziņas līdzekļos
un citās publikāciju platformās un internetā, lai publiskotu konkursa novērtējumu. Ja fotoattēls
tiek izmantots konkursa ietvaros vai CHERISH partneri to izmanto turpmākām publikācijām,
dalībnieki nevar pieprasīt maksu par tā izmantošanu. Fotoattēla augšupielādes procesā var tikt
noteiktas papildu tiesības.
Autortiesības
Fotogrāfam ir jābūt vienīgajam konkursam iesniegto fotogrāfiju autoram un to autortiesību
īpašniekam. Augšupielādējot savu fotoattēlu, jūs apliecināt, ka esat pilntiesīgs šā attēla īpašnieks,
un, ja tajā ir redzami cilvēki, iestādes, iekārtas vai organizācijas, jūs apliecināt, ka, publicējot šo
fotoattēlu, jūs nenodarāt kaitējumu nevienas personas tiesībām vai komercnoslēpumiem. Ja
fotoattēlos redzamie cilvēki ir skaidri identificējami, jums ir nepieciešama vienošanās par šāda
fotoattēla publicēšanu. Ja trešās personas apgalvo, ka ir notikuši viņu tiesību pārkāpumi, uz
visām šādām prasībām atbild dalībnieks, nevis EUCC-Germany.
Juridiskās saistības
EUCC-Germany neuzņemas atbildību par iesniegto mākslas darbu nozaudēšanu vai bojājumiem.
Nepiemērota satura fotogrāfijas vai tādas, ar kurām tiek pārkāptas noteiktas tiesības, tiks
dzēstas. Piezīme: Organizatora lēmumi ir galīgi un saistoši; nav paredzētas pārsūdzības tiesības.
Organizators saglabā tiesības fotokonkursu atcelt vai to mainīt.
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