Fotokonkurss 2020 - Järvamaa Fotopank
Eesmärk
Fotokonkurss viiakse läbi eesmärgil tekitada Järvamaa Fotopank, so pildikogu, mida saab kasutada
välireklaamide, trükiste, esitluste ja muude materjalide koostamisel. Oma piirkonda saab pildi abil
kirjeldada mitmeti – loodus, arhitektuur, inimesed, olme, toit ja muu emotsioon. Fotopanga
omanikuks on SA Järvamaa Arenduskeskus.
Fotokonkursi korraldajad
•

Järvamaa Arenduskeskus SA (lüh JAK)

•

Järva Arengu Partnerid (lüh JAP)

•

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu (LJKK)

Konkursi toimumise aeg
Konkurss viiakse läbi neljas voorus vastavalt aastaaegadele:
20.märtsiks 2020 esitatakse fotod – Talv Järvamaal
21. juuniks 2020 esitatakse fotod - Kevad Järvamaal
22.septembriks 2020 esitatakse fotod – Suvi Järvamaal
21. detsembriks 2020 esitatakse fotod – Sügis Järvamaal
Fotosid oodatakse konkursile elektrooniliselt. Võistlustööd
foto@jarva.ee. Fotode edastamiseks soovitame kasutada
https://wetransfer.com/)

tuleb saata meiliaadressile
WeTransfer keskkonda (vt

Fotod peavad olema tehtud sellel aastal Järvamaal ning haakuma konkursi pealkirjaga. Iga osaleja
võib saata kuni 3 fotot igasse vooru. Fotod võivad olla nii värvilised kui ka must-valged.
Konkursile saadetud fotod ei tohi eelnevalt olla kasutatud avalikel fotonäitustel ega avaldatud
trükiväljaannetes. Fotodele on lubatud teha elementaarset heleduse ja kontrasti korrektsiooni ning
lõikamist. Konkursile ei või saata fotofailide montaaže ega sügavtöötlusi.
Nõuded fotodele, nende mõõtmed ja märgistamine
•
•
•

Fotofailid tuleb nimetada järgnevalt: Autori nimi – foto pealkiri
Foto peab olema faili formaadis .jpg
Foto peab olema soovitavalt 300 ppi ja mitte väiksem kui 2480x1795 pikslit. Foto ei tohi olla
ümbritsetud paspartuu ega raamiga.

Eraldi tuleb täita E-ANKEET- osaleja kinnituskiri, milles autori nimi, elukoht ja kontaktandmed (eaadress, telefon) ning konkursile esitatud fotode nimekiri ja kinnitus, et konkursi korraldajatel on
õigus fotosid kasutada viidates foto autorile.

Hindamine ja valik
Hindamine toimub kolmes etapis:
I etapis jagavad professionaalsed fotograafid fotod kahte gruppi:
A- fototehniliselt korrektsed fotod
B- fototehniliselt mittekorrektsed fotod. Need saadetakse autoritele tagasi.
II etapis jagatakse grupp A fotod kolmeks:
A1 – Fotod, mis sobivad trükistele
A2 – Fotod, mida saab kasutada esitlustel jm jaotusmaterjalidel
A3 – Fotod, mida saavad vabal valikul kasutada soovijad (nn lihtsalt ilusad fotod)
III etapis valib moodustatud komisjon tunnustamiseks välja kolm parimat autorit.
Komisjoni kuuluvad 6 liiget, kelle määravad Järva Arengu Partnerid, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu ja
Järvamaa Arenduskeskus.
Komisjoni otsus on lõplik ning avaldatakse korraldajate kodulehtedel. Paremaks hinnatud fotode
autoreid tunnustatakse ning nad saavad võimaluse osaleda drooniga fotografeerimise õpitoas.
Konkursi tööde kasutamine
A1 fotosid kasutatakse konkursi korraldajate poolt trükiste kujundamisel koos autori nimega. Fotode
kasutamine on tasuline.
A2 fotosid saavad soovijad fotopangast alla laadida, fotode kasutamisel tuleb viidata autorile.
A3 fotod on vabal kasutusel ja neid saab fotopangast alla laadida.
Korraldajate õigus ja vastutus
Korraldajad suhtuvad fotofailidesse hoolikalt, kahjustamata neid ühelgi viisil, kuid ei vastuta
elektroonilise postiga saatmisel tehtud vigade eest.
Korraldajad jätavad endale õiguse määrata eriauhindu ja muuta vajadusel tunnustamise korda.
Autori vastutus
Osavõtja vastutab enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest ning kinnitab eespoolmainitud
digidokumendiga, et ta on konkursile saadetud piltide autor.
Osaleja on teadlik, et tema poolt konkursile esitatud fotode autoriõigus on loovutatud Järvamaa
Fotopangale.

