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Fotografski natečaj rekreiraj.se: Ustvarjamo ikone
1. Tema in namen fotografskega natečaja
Tema natečaja je povezana z vsebinami in rešitvami, ki se nahajajo na rekreiraj.se. Namen natečaja je v
sliki zajeti tisti del življenja, ki je povezan z športom, rekreacijo in prostim časom, torej tisti aktivni del
življenja.
Glavni namen natečaja je pridobiti nabor fotografij različnih aktivnosti in iz njih izdelati ikono, ki bo
predstavljala posamezno športno ali prostočasovno aktivnost, da bi dosegli njeno večjo prepoznavnost
in jo s tem bolj približali ljudem.
2. Naziv natečaja
Natečaj se imenuje: Ustvarjamo ikone
3. Organizator natečaja
Organizator natečaja je portal rekreiraj.se in s tem
Reaktiva d.o.o., Mencingerjeva 33, 1000 Ljubljana.
4. Trajanje in potek fotografskega natečaja
Fotografski natečaj traja od 1.12.2012 do 15.5.2013 in zajema vse aktivnosti, ki
imajo na portalu rekreiraj.se namesto ikone prikazano podobo fotoaparata.
Z iztekom dne 15.5.2013 se fotografski natečaj zaključi.
5. Pravila in pogoji sodelovanja na natečaju
5.1. Kdo lahko sodeluje?
V fotografskem natečaju lahko sodeluje le fizična oseba, ki je rezident s stalnim ali začasnim
prebivališčem na območju Republike Slovenije. To so lahko polnoletne ali nepolnoletne osebe. V primeru
zmage mladoletne osebe je za prevzem nagrade potrebna Izjava o strinjanju za koriščanje nagrade s
strani staršev ali zakonitega zastopnika.
Sodelovati ne smejo tiste osebe, ki so zaposlene pri organizatorju, člani komisije ali njihovi ožji družinski
člani.
Vsak sodelujoči mora za popolno prijavo navesti vse podatke (ime, priimek, naslov, e-mail, telefonsko
številko), da ga bo možno obvestiti o rezultatih natečaja in žrebanja. Sodelujoči z oddajo fotografije
izjavlja, da so njegovi podatki točni in pravilni. Z oddajo fotografije vsak sodelujoči izjavlja, da se strinja s
sodelovanjem, pod pogoji, navedenimi v teh pravilih in pogojih.
5.2. Postopek sodelovanja in format fotografij
Sodelujoči posreduje posamezno fotografijo na elektronski naslov natecaj@rekreiraj.se ali na
prenosnem mediju (npr. CD) po pošti na naslov Reaktiva d.o.o., Mencingerjeva 33, 1000 Ljubljana.
Fotografija mora imeti vsaj 3.600 x 2.400 slikovnih točk (pixlov), shranjena mora biti v jpg ali png
formatu, brez kompresije.
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V primeru oddaje fotografije na prenosnem mediju (npr. CD) mora sodelujoči poskrbeti za zaščito
prenosnega medija (npr. v posebni ovojnici, ovitku ipd.).
Oddana fotografija naj bo shranjena na način priimek_ime_aktivnost (primer: Novak_Janez_nogomet.
png). V imenu fotografije ne uporabljajte presledkov in šumnikov!
Poleg fotografije sodelujoči za posamezno sliko navede tudi: svoje ime in priimek, naslov in kraj bivanja,
telefonsko številko, elektronski naslov, kdo je na fotografiji (ime in priimek), kje je bila fotografija posneta
in kdaj je bila fotografija posneta.
Več o videzu fotografije si preberite v dokumentu Smernice.
6. Nagrade
Vsak sodelujoči bo z oddajo fotografije prejel 20 nagradnih točk, ki bodo naložene na uporabnikov
profil, v primeru da je že registriran in ima svoj uporabniški račun. Registracija ni pogoj za pristop k
nagradnemu natečaju, vendar v primeru, da registracije nima, nagradne točke propadejo. Sodelujoči
prejme nagradne točke z udeležbo in ne za posamezno posredovano fotografijo. Nagradne točke se
sodelujočim podelijo po zaključku nagradnega natečaja.
Zmagovalci nagradnega natečaja bodo za zmago prejeli:
• Majico rekreiraj.se
• 40 nagradnih točk za vsako zmagovalno fotografijo
• izvedbo intervjuja za predstavitev v aktivnosti
• priznanje rekreiraj.se
7. Ocenjevanje fotografij, komisija in izbor fotografij
Ocenjevale se bodo vse fotografije, ki bodo prispele med 1.12.2012 in 15.5.2013.
• Ocenjujeje se vsaka posamezna prejeta fotografija, ki jo posameznik posreduje v primeru, da
posreduje več fotografij.
• Ocenjujejo se fotografije znotraj posamezne aktivnosti, kar pomeni, da je zmagovalcev toliko, koilkor
je aktivnosti brez ikone.
Komisija, sestavljena iz 3 članov, bo v 15 delovnih dneh od zaključka natečaja objavila seznam finalistov
na rekreiraj.se, o katerih bo odločalo ljudstvo po principu glasovanja. Poleg tega bodo skupaj z objavo o
izboru obveščani tudi finalisti in vsi ostali sodelujoči. Rezultat natečaja je dokončen, pritožba nanj pa ni
možna. Organizator si pridržuje pravico, da posamezno fotografijo umesti v drugo aktivnost, kot je bila
prvotno oddana, glede na logičnost uporabe.
Izbor zmagovalcev (torej tistih z največ glasovi) s strani ljudstva bo trajal 30 dni od dneva objave
finalistov. Po preteku tega datuma bo organizator v 10 delovnih dneh objavil zmagovalce na rekreiraj.se
in posredoval obvestilo vsem sodelujočim.
Zmagovalci in ostali sodelujoči bodo nagrade prejeli v 30 delovnih dneh od objave rezultatov zmagovalcev.
8. Prevzem nagrade fotografskega natečaja
Zmagovalci fotografskega natečaja bodo o izboru obveščeni v 10 delovnih dneh po zaključku natečaja, in
sicer prek elektronskega sporočila, ki ga bodo podali ob oddaji fotografije. Zmagovalci morajo v roku 15
delovnih dni potrditi prejem nagrade, sicer izgubijo pravico do prevzema nagrade.
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9. Glavno žrebanje
Vsi sodelujoči bodo vključeni v nagradno žrebanje, ki se bo izvedlo v 60 delovnih dneh od objave
zmagovalcev nagradnega natečaja. Potek žrebanja bo nadzorovala tričlanska komisija imenovana s strani
organizatorja, potekalo pa bo na sedežu organizatorja.
Komisija bo izžrebala 30 nagrajencev, med katere se bodo podelila nagrade, ki bodo objavljene po
objavi zmagovalcev fotografskega natečaja. Žrebanje se bo izvajalo v bazi sodelujočih prek računalnika.
Na podlagi rezultatov se izdela zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije in predstavlja dokončnost
žrebanja. V zapisniku so navedeni podatki o izžrebancu, poteku žrebanja, kraju in uri pričetka in zaključka
žrebanja. Žreb nagrajencev je dokončen, pritožba nanj pa ni možna.
Seznam nagrajencev bo objavljen na rekreiraj.se, hkrati pa bodo nagrajenci obveščeni tudi po elektronski
pošti. Zmagovalci morajo v roku 15 delovnih dni od prejema obvestila potrditi prejem nagrade, sicer
izgubijo pravico do prevzema nagrade.
Nagrade, prejete v žrebanju, so v skladu z Zakonom o dohodnini predmet obdavčitve. V skladu z Zakonom
o davčnem postopku in Zakonom o dohodnini mora nagrajenec za prevzem nagrade predložiti osebni
dokument (potni list ali osebno izkaznico) ter davčno številko. Akontacijo dohodnine (če ta obveznost
nastane - odvisno od vrednosti nagrad) za prejete nagrade poravna organizator žrebanja.
Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade, če ugotovi, da je sodelujoči deloval v nasprotju s
pogoji in pravili ali če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov.
Če nagrajenec ne prevzame nagrade v 30 dneh zaključka žrebanja, izgubi pravico do nje brez
kakršnegakoli nadomestila.

10. Pravni vidki
S sodelovanjem na fotografskem natečaju avtorji nepreklicno in neodplačno prenašajo vse neizključne,
časovno in prostorsko neomejene avtorske pravice, ki so navedene v Zakono o avtorskih in sorodnih
pravicah (22. člen), na organizatorja natečaja za namene objave na rekreiraj.se, objave na drugih spletnih
mestih organizatorja, objave v promocijskih in marketinških materialih organizatorja ter druge namene
organizatorja, povezane z rekreiraj.se. Organizator si pridržuje pravico prirediti fotografijo (ali del nje)
za namene komercialne objave. Organizator jamči, da bo ikona, ki bo nastala iz zmagovalne fotografije
na portalu rekreiraj.se objavljena najmanj eno leto od zaključka fotografskega natečaja. Po preteku tega
datuma, si organizator pridržuje pravico zamenjave ikone z drugo ikono.
Organizator natečaja pridobljenih materialnih avtorskih pravic ne sme prenašati na tretje osebe v
komercialne namene. V primeru, da bi želel organizator nagradnega natečaja posamezno fotografijo
odplačno prenesti na tretjo osebo, mora o tem vnaprej pisno obvestiti avtorja in se z avtorjem dogovoriti
za plačilo avtorskega honorarja.
Nagrajeni avtorji se strinjajo, da bodo nagrajene fotografije objavljene v medijih, spletnih portalih
in drugih komunikacijskih kampanjah povezanih z natečajem ali povezanih z rekreiraj.se ter za
promocijske namene organizatorja natečaja in z njim povezanih oseb. Za te fotografije bodo nagrajeni
avtorji prejeli nagrade, niso pa upravičeni do posebnega avtorskega honorarja. Nagrajeni avtorji bodo v
primeru prodaje fotografij (materialnih avtorskih pravic) tretjim osebam s strani organizatorja natečaja
upravičeni do avtorskega honorarja v višini in na način, opredeljen v avtorskih pogodbah.
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11. Zasebnost in varstvo podatkov
Osebni podatki, ki jih sodelujoči predloži skupaj s fotografijo, so varovani v skladu z internimi pravili
organizatorja in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Posredovanje trejim osebam je s strani
organizatorja dovoljeno le v skladu z zakonom.
Sodelujoči z oddajo fotografije organizatorju soglaša, da ima za javno objavo določljivih oseb na
fotografiji privoljenje prikazanih posameznikov, hkrati soglaša tudi da je posameznik, na podlagi
katerega bo izdelana končna ikona za prikaz aktivnosti, voljan sodelovati v izvedbi intervjuja, ki bo
objavljen na rekreiraj.se in z rekreiraj.se povezanih marketinških materialih.
Sodelujoči se z oddajo fotografije strinjajo, da ima organizator pravico uporabiti pridobljene podatke v
trženjske in analitične namene (obvestila o novostih in akcijah, novih izdelkih in storitvah ter obvestila o
nagradnih igrah, povabila k reševanju anket in druga vabila, statistične obdelave, segmentacijo, obdelavo
preteklega nakupnega obnašanja, zbiranje naročil). Sodelujoči lahko to privolitev trajno ali začasno
prekliče, s klikom na Odjava v prejetem elektronskem sporočilu ali s posredovanjem pisne izjave na
naslov organizatorja.
Sodelujoči z oddajo fotografije soglaša, da sme organizator njihove osebne podatke uporabiti in objaviti
na portalu rekreiraj.se.
12. Odgovornost za škodo in reklamacije
Organizator natečaja in žrebanja ne prevzema odgovornosti za materialno ali nematerialno škodo, ki bi
nastala z objavo ali uporabo fotografije ali z izvedbo žrebanja. Prav tako ne prevzema odgovornosti za
dejanja uporabnikov fotografije.
Postavljanje vprašanj in podpora sta sodelujočim omogočena prek elektronskega naslova
natecaj@rekreiraj.se, ki bo postal aktiven z dnem pričetka fotografskega natečaja. Za odgovore na
vprašanja je pooblaščena komisija. Vprašanja in odločitve komisije so dokončne in nanje ni mogoča
pritožba.
Ta pravila in pogoji so prevladovalni v primerjavi z drugimi tiskanimi, elektronskimi ali drugami objavami
v primeru spora ali nejasnosti.
13. Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico do spremembe pogojev sodelovanja. Vse morebitne spremembe bodo
dostopne portalu rekreiraj.se.
Ta pravila in pogoji so v veljavi od dneva sprejetja.
_

