Propozície k fotografickej súťaži na tému :
SOM OBČANOM EURÓPSKEJ ÚNIE
Vyhlasovateľ, organizátor súťaže:
Fotografickú súťaž vyhlasuje Mesto Lučenec, Informačné centrum Europe Direct Lučenec
(priestory Mestského informačného centra Lučenec). Organizátor súťaže zabezpečuje
vyhlásenie a koordináciu celej súťaže.
Poslanie súťaže:
Rok 2013 je vyhlásený za Európsky rok občana 2013. Pri tejto príležitosti sa mesto Lučenec
a Europe Direct Lučenec rozhodli vyhlásiť prvý ročník fotografickej súťaže s príznačnou
témou.
Autori sa k téme môžu ľubovoľne vyjadrovať, nie je úzko špecifikovaná. Zámerom
organizátora je vzbudiť záujem o danú tému a prostredníctvom fotografií umožniť súťažiacim
vyjadriť svoj názor na občianstvo v rámci EÚ ako práva slobodne žiť, pracovať, cestovať,
študovať a nakupovať bez prekážok. Cieľom a poslaním súťaže je zvýšiť povedomie o
občianstve a právach v Európskej únii medzi občanmi v regióne.
Podmienky účasti v súťaži:
Do súťaže sa môže zapojiť každý občan. Pre súťažiacich je limitom spodná veková hranica 15
rokov, horná veková hranica nie je ohraničená. V prípade, že sa do súťaže zapojí účastník
mladší ako 15 rokov, práva a povinnosti vyplývajúce zo súťaže dobrovoľne preberá jeho
zákonný zástupca.
Technika fotenia je ľubovoľná, rozmer tlačenej fotky je formát A4 a viac, maximálne
množstvo fotiek 2 ks. Autori svoje fotografie prinesú do Mestského informačného centra
Lučenec - Divadlo B.S. Timravy, každý účastník vyplní prihlášku do súťaže a tým budú
zaradení do súťaže. Práva súťažiacich budú ošetrené licenčnou zmluvou o použití diela
výhradne pre potreby projektu Europe Direct, ktorú podpisuje účastník súťaže pred začatím
súťaže, a tým zároveň súhlasí s pravidlami súťaže.
Priebeh a hodnotenie súťaže:
Autori fotiek sa do súťaže môžu zapojiť od 21.6.2013 do 10.8.2013. V tomto termíne môžu
doručiť svoje fotografie do Informačného centra Europe Direct Lučenec /priestory Mestského
informačného centra/ so sídlom v Divadle B.S. Timravy, Námestie republiky číslo 5 v
Lučenci. Uzávierka súťaže je 10.08.2013 o 12.00 hod.
Súťažné fotografie bude hodnotiť odborná porota. Výsledky súťaže, ako aj výhercovia súťaže
budú vyhlásení v termíne od 22.8-25.8. 2013 počas podujatia - Dni mesta Lučenec.

Ceny a odmeny pre súťažiacich:
Hlavnú cenu – digitálny fotoaparát - do súťaže venuje Informačné centrum Europe Direct
Lučenec, vecné ceny pre ďalších odmenených súťažiacich venuje firma Retro Lučenec s.r.o..
Organizátor zabezpečí prezentáciu fotiek s menom autora a výstavu fotografií. Ceny budú
víťazom odovzdané počas slávnostného vyhodnotenia fotografickej súťaže počas podujatia
Dni mesta Lučenec v auguste 2013. Preplatenie hodnoty cien v hotovosti nie je možné.
Záverečné ustanovenia:
Každý účastník súťaže zaslaním alebo odovzdaním fotografií do súťaže akceptuje propozície
súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo na archiváciu súťažných fotografií, v prípade, ak
autor nepožiada o navrátenie fotiek a právo pri propagácií podujatia publikovať jednotlivé
súťažné fotografie bez nároku autora na honorár. Každý účastník svojim prihlásením dáva
vyhlasovateľovi súťaže právo použiť fotografie aj po skončení súťaže na propagáciu centra.
Účastník má právo požiadať o vrátenie fotografií. Každý účastník je zodpovedný za obsah
fotografií, s ktorými sa prihlási do súťaži, ako aj za ochranu súkromia zobrazených osôb.
Kontakt:
Informačné centrum Europe Direct
Divadlo B.S.Timravy
Námestie republiky 5
984 01 Lučenec
Tel./fax:047/4331513
E-mail: europedirect@lucenec.sk
Web: www.lucenec.sk

