FOTOKONKURSS „MÄRKA MIND!-2017“
1. KONKURSI EESMÄRK on märgata ja jäädvustada looduses väiksemaid elus või eluta looduse
elemente või midagi sellist, mida tavaliselt ei kohata. Olgu need siis putukad, linnud, loomad, taimed,
seened, marjad, lehed või midagi täiesti eriskummalist. Ka maastikus võib leida erilisi nähtuseid.
Oluline on, et see, mida pildistad, nõuab eraldi märkamist või millel on eriline saamislugu.
2. SELGITUS: Konkursil osalema on oodatud kõik loodushuvilised, välja arvatud korraldajad ja žürii
liikmed. Liik või objekt peab olema jäädvustatud looduses neile omases keskkonnas. Konkursi fotod
peavad olema pildistatud Eestis.
3. KONKURSI TINGIMUSED ja TÖÖDE ESITAMISE VIIS:
3.1. Osaleda saab kolmes vanuseklassis:
A - kuni 11 aastased lapsed
B – noored vanuses 12-16
C – 17 aastased ja vanemad
3.2. Fotode esitamine on vaid veebipõhine kodulehele http://www.vvvs.ee/?484
Konkursil osalevad ainult need fotod, mis foto autor on ise sisestanud VVV SA kodulehele
(www.vvvs.ee) fotokonkursi lingile. VVV SA ei võta endale vastutust interneti katkestuste, häirete jms
suhtes. Samuti ei võta VVV SA endale vastutust, kui internetihääletust segatakse kolmandate isikute
poolt.
 Fotod palume laadida JPEG (JPG) failiformaadis, pakkimise kvaliteet olgu võimalikult kõrge..
Digifoto pikema külje suurus peab olema vähemalt 3000 pikslit, laste (A) vanuseklassis 2000 pikslit.
Tööde üleslaadimisel peavad olema täidetud kohustuslikud väljad (punasega):
 Tööde esitamisel tuleb märkida kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, postiaadress, telefon,
vanus ja e-post). Märgusõnaks palume mitte panna inimese enda nime.
 Pildistamise koht märkige võimalikult täpselt
N: Vapramäe kaitseala- Nõo vald; Hellenurme mõisapark – Palupera vald vms.
 Pildi loo juures ootame kirjeldust ideest ja mõtetest, mis olid pildi tegemise ajendiks ning pildil
kujutatu lahtiseletamist.
Žüriil on õigus jätta pildid hindamata, kui need ei ole tähistatud vastavalt konkursi tingimustes esitatule.
3.3. Üks osaleja võib esitada kuni 10 võistlusfotot.
3.4.Konkursile võib esitada mustvalgeid või värvifotosid, mis ei ole auhinnatud või äramärgitud
teistel fotokonkurssidel.
3.5.Piltidel on lubatud teha elementaarset heleduse, kontrasti ja värvi korrektsiooni eesmärgiga
pildistatut võimalikult tõepäraselt näidata.
3.6. Konkursile ei ole lubatud esitada fotomontaaže.
3.7. Fotod peavad olema tehtud Eestimaa looduses.
3.8.Palume mitte saata fotosid kultuurtaimedest ja koduloomadest (v.a. lapsed).Oodatud on:
a) loodusfotod objektide kohta, mida tavaliselt ei märgata
b) pisikesed loodusobjektid
c) erilised tegevused, erilised käitumised, erilised nähtused
d) suuremad objektid, kui nad on erilised ja vajavad eraldi märkamist
3.6. Žüriil on õigus paluda osalejatelt võistlusfotode originaalfaile .
3.7. Konkursist osavõtja vastutab esitatud fotode autorluse ning enda ja fotode kohta esitatud
andmete õigsuse eest.

4. KONKURSI TÄHTAEG: 1. oktoober 2017 – tööde laekumise viimane kuupäev.
5. HINDAMINE:
Töid hinnatakse kolmes vanusegrupis.
Žürii töös osalevad loodusfotograafid Arne Ader ja Urmas Tartes.
Internetihääletus toimub 3.-8. oktoobrini 2017 internetileheküljel www.vvvs.ee.
Žürii poolt hindamine toimub eraldi internetihääletusest ning nende poolt valitakse välja peapreemia,
vanuseklasside auhinnad ja eripreemiad. Internetihääletusel saab üks esitaja hinnatud vaid ühe tööga, st
ei anta välja kolme preemiat ühele autorile.
6. AUHINNAFOND:
Antakse välja 1 peaauhind 320 euro väärtuses.
Igas vanuseklassis antakse välja:
esimene auhind – 64.- euro väärtuses.
teine auhind,
kolmas auhind,
Internetihääletuse teel välja selgitatud rahva lemmikfotod – igas vanuseklassis antakse välja 3 auhinda.
Lisaks žürii poolt välja pandud eriauhinnad ja eriauhinnad Elva puhkepiirkonnas ja VVV matkaradadel
pildistatud fotodele ning parimale talvisele fotole.
Lisaks: Konkursiteemalised särgid, kruusid; loodusteemalised raamatud.
Auhinnafondi jaotab konkursi žürii. Konkursi žüriil on õigus auhinnafond ümber jagada.
(Näiteks võrdsete tööde puhul anda välja 2 peaauhinda või tööde puudumisel jätta mõni
auhinnaklass välja andmata).
7. Piltide kasutamine.
Oma osalemisega annab konkursil osaleja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutusele (VVV SA) õiguse
kasutada võistlustöid ilma tasu maksmata võistluse tulemuste avalikustamisel meedias, näitustel,
avalikel üritustel, konkursi kodulehe galeriis ja konkursikogumikus.
Auhinnatud pilte võib VVV SA tasuta kasutada loodusfotograafiat ja loodusharidust edendavatel
eesmärkidel, näiteks koostada neist näitusi ja slaidisarju, trükkida plakateid, kalendreid, postkaarte.
Auhinnatud pilte võib VVV SA kasutada oma info- ja esitlusmaterjalides, interneti kodulehel, VVV SA
korraldatavatel harivatel üritustel ning võistluse toetajate trükistes ilma autorilt luba küsimata, märkides
autori nime pildi juures või autorite loetelus.
Teisi konkursil osalenud pilte võib VVV SA kasutada ainult kokkuleppel autoritega.
8. Konkursi tulemused avalikustatakse 20. oktoobril 2017 konkursi tunnustamissündmusel ja VVV
SA kodulehel www.vvvs.ee. Auhinnad võitjatele antakse kätte konkursi lõpuüritusel reedel, 20.
oktoobril 2017 Waide motellis Tartumaal algusega kell 16.00. Kui konkursi võitja ei osale auhindade
üleandmisel, korraldab auhindade kättesaamise VVV SA.
9. Info: e-post: triinu@vvvs.ee või telefonil 5254172 (Triinu Pertels).
10. Fotokonkursi läbiviimist toetab Leader Programm

