ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА НАГРАДНОМ
ФОТО КОНКУРСУ
‘’КРАГУЈЕВАЦ КРОЗ ОБЈЕКТИВ’’

На основу Одлуке о расписивању Јавног позива за учешће на наградном фото
конкурсу „Крагујевац кроз објектив“, број: 653-1/21-XXV од 2. децембра 2021. године:
Позивају се фотографи (професионални и аматерски) да узму учешће и пријаве
своје фотографије на којима су забележена препознатљива места и локалитети у граду
Крагујевцу и његовој околини (на територији Града) на наградни фото конкурс:
‘’Крагујевац кроз објектив’’.
Пријавите се на ФОТО КОНКУРС - КРАГУЈЕВАЦ КРОЗ ОБЈЕКТИВ и
постаните део приче о избору за најлепшу фотографију Крагујевца.
Конкурс има за циљ да промовише културне, историјске, природне
лепоте и све оно што представља специфичност града Крагујевца
Фотографија треба јасно да дочара идентитет Крагујевца, делове града и његове
препознатљиве симболе.
Учесницима се оставља слобода да, у складу са задатом темом (Крагујевац
кроз објектив), изразе своје идеје и креативност. Крагујевац је спој традиције и
иновативности. Представите га кроз објектив у најбољем светлу.
Напомена: У обзир долазе све фотографије настале на територији града, ноћне
фотографије и фотографије из ваздуха, које јасно приказују препознатљивост Крагујевца настале у последњих годину дана.
Циљ конкурса
Циљ конкурса је избор најлепших фотографија ради промоције Крагујевца и
околине.
Пропозиције за учешће на конкурсу

•

На конкурсу (по јавном позиву) могу учествовати физичка лица старија од 18
година, из земље и иностранства, која се баве фотографијом професионално или
аматерски.

•

На конкурсу не могу учествовати запослени у органим
службама органа града Крагујевца.

•

Послате
фотографије, као и изабране фотографије,
остају
у
трајном
власништву
града Крагујевца и не враћају се учесницима конкурса, а
користитиће се од стране представника органа Града, искључиво ради промоције
града Крагујевца и околине, приликом посета у земљи или инострансту или
приликом посета домаћих и страних представника, Граду.

•

Фотографије које на себи имају потпис аутора неће бити прихваћене. У том
смислу, обележене фотографије ( на овај начин) не треба слати.

•

Фотографије које су продате другом лицу или коришћене у маркетиншке,
хуманитарне или друге сврхе не могу бити део конкурса.

•

Град Крагујевац - Градска управа за друштвене делатности задржава право
дисквалификације фотографија које не задовољавају
задате
критеријуме
без претходног обавештавања учесника.

и

стру чним

Пропозиције за фотографије
•

Фотографије морају бити
Крагујевца са околином.

•

Аутори могу да конкуришу са колор фотографијама у дигиталном облику и то са
максимално 20 фотографија.

•

Фотографије не могу бити старије од 1 године.

•

Минимална димензија фотографије мора бити 4.000 x 3.000 пиксела,
најмање 300 дпи, у ЈПЕГ формату, и мора одговарати теми конкурса.

•

Фотографије морају бити изворне, без интервенција у виду монтаже или графичке
обраде дела, које мењају композицију и елементе. Није дозвољена
обрада фотографија, осим основне дигиталне обраде, попут уобичајене
корекције боје / контраста.

•

Сви радови морају бити прописно обележени, тако што o сваком раду аутор треба
приликом слања електронске поште (e - mail) да у прилогу означи фотографију и у
тексту електронске поште наведе своје Име и Презиме и локацију фотографисања
приликом пријављивања (нпр. Фотграфија број 1 - Петар_Петровић_Центар_Града)

направљене

искључиво

Трајање јавног позива и достављање фотографија
Pок за слање радова је 31. децембар 2021. године.

на

територији

града

Рок за одлучивање по јавном позиву је 25. јануар 2022.године.
Пријаве и радови шаљу се we transferom на aдресу електронске поште:
kragujevackrozobjektv@kg.org.rs
У пољу садржаја електронске поште приликом слања фотографија ОБАВЕЗНО
уписати следеће:
•
•
•
•
•
•

Име и презиме аутора,
година рођења,
место и држава пребивалишта,
маил адреса,
број телефона,
бројчану ознаку фотографије и податак о месту и години настанка фотографије.

Учешће на конкурсу подразумева, да је учесник:
САГЛАСАН/НА ДА СЕ
КОНКУРСА.

ЛИЧНИ ПОДАЦИ МОГУ КОРИСТИТИ У СВРХУ ФОТО

ТАКОЂЕ, ДА УСТУПА АУТОРСКА ПРАВА ФОТОГРАФИЈЕ ЧИЈИ ЈЕ ВЛАСНИК, НА
КОРИШЋЕЊЕ ГРАДУ КРАГУЈЕВЦУ У СКЛАДУ СА ОВОМ ОДЛУКОМ, КАО И ДА
ПРИХВАТА СВЕ УСЛОВЕ КОНКУРСА.
Избор фотографије
•

Стручна комисија ће изабрати три награђене фотографије.

•

Стручну комисију у саставу од три члана образоваће Градска управа за
друштвене делатности најкасније до 10. децембра 2021. Године.

•

Све послове везане за пријем фотографија по овој одлуци, као и све
административно – техничке и оперативне послове везане за спровођење јавног
позива, односно конкурса, као и рада комисије обављаће Градска управа за
друштвене делатности у сарадњи са другим градским управама и стручним
службама.

Нaграде
Фотографија која
наградом у висини од
Фотографија која
наградом у висини од
Фотографија која
наградом у висини од

по оцени комисије освоји 1. место, биће нагађена новчаном
50.000 динара - (нето)
по оцени комисије освоји 2. место, биће нагађена новчаном
30.000 динара - (нето)
по оцени комисије освоји 3. место, биће нагађена новчаном
20.000 динара - (нето)

Град Крагујевац ће организовати изложбу награђених, као и по оцени комисије других
најбољих фотографија, на свечаној додели награда ауторима награђених фотографија.
Ауторска права

•

Сваки учесник конкурса мора бити аутор или носилац ауторских права за
фотографију коју пријављује на конкурс.

•

Аутор се одриче надокнаде за репродуковање радова на сајту,
публикацијама, каталозима, плакатима и другим штампаним материјалима
органа града Крагујевца или правног лица чије је Град оснивач.

•

Радови достављени ради учешћа на конкурсу „Крагујевац кроз објектив“ се не
враћају. Аутори уступају своје фотографије на коришћење на званичној интернет
презентацији Града и одричу се права на било какву финансијску или другу
накнаду за исто.

•

Град Крагујевац – Градска управа за друштвене делатности не сноси одговорност
за евентуално копирање, неовлашћено објављивање и сл. приспелих и
објављених фотографија.

•

Све пријављене фотографије не смеју садржати никакво криминално дело/
активност, нити угрожавати грађанска права и законе. Такође, не смеју се
кршити ауторска права, правила нити јавна својина или право на приватност
било којег
трећег лица. Забрањено је додавање лого-а, логотипа,
“watermark”-а и сличних ознака на фотографијама.

•

Град Крагујевац – Градска управа за друштвене делатности, није одговоран за
све нетачне или непотпуне информације од стране учесника или могућих
техничких и софтверских проблема wеб програма-апликације, као ни за
могуће проблеме у случају компјутерских вируса и других неовлашћених
интервенција и осталих техничких проблема.

•

Град Крагујевац – Градска управа за друштвене делатности може користити
приспеле радове у сврху промоције Крагујевца, без плаћања накнаде,
задржавајући право прилагођавања, аранжирања, измене или обраде
фотографије (у смислу припреме за објаву) без додатног одобрења или
сагласности аутора.

•

Аутори су сагласни да њихове фотографије буду објављене на сајту, на
друштвеним мрежама и штампаним медијима града Крагујевца.

Идентификација награђаних учесника и преузимање награде
•

Град Крагујевац – Градска управа за друштвене делатности ће обавестити
награђеног учесника, телефоном или п у т е м е л е к т р о н с к е п о ш т е који је
доставио, о начину и времену преузимања награде, односно пружити све
остале информације од значаја за остваривање права на награду.

•

Уколико награђени учесник прекрши правила конкурса, а нарочито ако се уздржи
од достављања података од значаја за утврђивање идентитета приликом
преузимања награде, Град Крагујевац – Градска управа за друштвене
делатности неће извршити доделу награде том лицу.

Публицитет
•

Уколико остваре право на награду, учесници су сагласни да се њихови
подаци о личности (име и презиме и место и држава пребивалишта) могу, од
стране Града Крагујевца објавити и користити у облику штампаног,
звучног, фото и видео материјала, без плаћања било какве накнаде.

•

Узимањем учешћа у Конкурсу, учесници прихватају правила Конкурса и
исказују сагласност да Град Крагујевац има право на експлоатацију свих
података послатих електронском поштом, без накнаде, без било каквих
ограничења и без обавезе прибављања додатних сагласности.

Измена правила
•

Град Крагујевац – Градска управа за друштвене делатности задржава право на
промену било које од навединих правила Конкурса, без претходног
обавештавања корисника.

•

Измена правила мора бити јавно доступна у оквиру званичне интернет
презентације Града Крагујеваца

Прекид конкурса
•

Конкурс се може прекинути у случају више силе или непредвиђених
околности о чему ће учесници бити обавештени путем писменог
обавештења на сајту Града Крагујевца.

•

Град Крагујевац – Градска управа за друштвене делатности
евентуални прекид конкурса.

не одговара за

