Harku Vallavalitsus kuulutas 13. juunil välja fotokonkurssi „EV100 Harku vallas“,
millest on oodatud osa võtma kõik huvilised!
KONKURSI TINGIMUSED
1. KONKURSI EESMÄRK
1.1. Fotokonkursiga loodab Harku Vallavalitsus ärgitada vallaelanike märkama
igapäevast elu meie ümber. Konkursi eesmärk on leida uusi ja huvitavaid fotosid
Harku vallast, mis jäädvustaksid vallas aset leidnud sündmusi, inimesi, perekondi,
vaatamisväärsusi ning muid põnevaid objekte, mis tänases Harku vallas on
huvipakkuvad.

2. KONKRUSI AJAKAVA
2.1. Konkurss viiakse läbi vahemikus 13. juuni kuni 1. august 2018.
2.2. Fotokonkursi võitjatest teavitatakse 26. augustil 2018 Tabasalu päeval.
2.3. Fotokonkursile võib esitada fotosid, mis on tehtud vahemikus 1. jaanuar 2017 kuni
1. august 2018.

3. TINGIMUSED
3.1. Fotokonkursile on oodatud osalema nii professionaalsed fotograafid kui ka
harrastajad. Võistlusest võivad osa võtta kõik soovijad, tingimusel, et fotod on
pildistatud Harku vallas ning kõik nõuded esitatavatele fotodele on täidetud.
3.2. Fotokonkursile töid esitades kinnitab osaleja, et omab vastavate piltide õigusi.
Konkursil osaleja vastutab kolmandate osapoolte võimalike pretensioonide eest
enda poolt esitatud tööde ulatuses.
Korraldajad jätavad endale õiguse konkursi käigus reeglite täpsustamiseks ja täiendamiseks. Muudatused avaldatakse
kodulehel www.harku.ee ja sotsiaalmeediakanalis www.fb.com/HarkuVald.

3.3. Oma osalemisega annab konkursist osavõtja Harku Vallavalitsusele täieliku õiguse
konkursile esitatud fotode kasutamiseks, viidates töö autorile.
4. NÕUDED FOTODELE
4.1. Fotosid saab esitada 2018. aasta 13. juunist kuni 1. augustini.
4.2. Foto(d) tuleb edastada digitaalselt e-posti aadressil fotokonkurss@harku.ee.
4.3. Foto(de) edastamiseks võib kasutada ka WeTransfer’i.
4.4. Foto(d) tuleb esitada .jpg formaadis, pildifaili pikim külg peab olema vähemalt
3000 pikslit.
4.5. Foto(de) esitamisel palume e-kirja sees tuua välja autor ees- ja perekonnanime,
vanuse, kontaktandmed (e-posti aadress, telefon), foto tegemise koha (küla, objekt)
ning pildi pealkirja.
4.6. Faili nimi peab olema vormistatud järgnevalt: küla/alevik_foto pealkiri_eesnimi_
perekonnanimi.jpg. Nt Meriküla_Vaikelu Tilgu sadamas_Mari_Murakas.jpg
4.7. Konkursile töö esitanud isik peab olema konkursitöö(de) autor.

5. HINDAMINE
5.1. Fotode hindamine toimub kahes vanusegrupis: I vanusegrupp kuni 18. aastased, II
vanusegrupp 19 ja vanemad.
5.2. Žürii valib välja mõlemas vanuseastmes kolm parimat fotot, mida tunnustatakse
rahalise preemiaga.
5.3. Žürii valib välja fotod, millest koostatakse näitus, mis avatakse septembris Eesti
nädalal Harku valla sõprusvallas Soomes, Eura vallas. Alates oktoobrist avatakse
rändnäitus mööda koduvalda – koolides, raamatukogudes, külakeskustes.

6. AUHINNAD
6.1. I vanusegrupp: I koht 200 €, II koht 150 €, III koht 100 €.
6.2.II vanusegrupp: I koht 400 €, II koht 300 €, III koht 150 €.
6.3. Lisaks mitmed eriauhinnad.
6.4. Žüriil on õigus jätta auhind välja andmata.

7. LISAINFO
Täiendavad küsimused palume edastada e-posti aadressile fotokonkurss@harku.ee.
Korraldajad jätavad endale õiguse konkursi käigus reeglite täpsustamiseks ja täiendamiseks. Muudatused avaldatakse
kodulehel www.harku.ee ja sotsiaalmeediakanalis www.fb.com/HarkuVald.

