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Pravila fotografskega natečaja 

»Pitna voda za vse« 

1. Splošno 
Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina (organizator), ob svetovnem dnevu voda, objavlja 
fotografski natečaj na temo »Pitna voda za vse«.  

Natečaj traja od 1. marca 2019 do vključno 22. marca 2019. Fotografije sprejemamo do 
vključno 22. marca 2019. Za pravočasno oddano se šteje, če so fotografije oddane po 
priporočeni pošti ali elektronski pošti na dan roka oddaje. 

Namen natečaja je opozoriti na problematiko vodnih virov ter poudariti da so le-ti omejeni in 
ogroženi. Čeprav imamo v Sloveniji dostop do čiste pitne vode skoraj vsi, je na svetu več kot 
2,1 bilijona ljudi, ki v svojih domovih nimajo pitne vode. Ker so vodni viri omejeni, ljudi pa je na 
svetu vedno več, moramo varčevati s pitno vodo in skrbeti za čisto okolje, da bo voda tudi za 
naše zanamce čista in pitna.  

 

2. Prijava na natečaj 
V natečaju bodo sodelovale vse fotografije, ki bodo prispele v roku in zadostovale tehničnim 
pogojem ter temi natečaja. Organizator natečaja ima pravico, da ne vključi fotografij brez osebnih 
podatkov avtorja in fotografij, ki kažejo žaljiv ali kako drugače z zakonom nedovoljen ali neetičen 
motiv.  

Avtor lahko na natečaju sodeluje z več fotografijami. 

Fotografije sprejemamo v elektronski obliki, v JPG formatu. Pošljete nam jih lahko na zgoščenki, 
USB ključku ali preko spletne pošte na elektronski naslov info@ksda.si, Za pošiljanje lahko 
uporabite spletni program WeTransfer. 

Fotografije naj bodo v resoluciji 1920 px po najdaljši stranici, pri 300 dpi.  

Poleg dela priložite še svoje podatke: ime, priimek, naslov, telefonsko številko ali e-poštni naslov, 
da vas bo organizator lahko kontaktiral glede prevzema nagrade.  
 
Avtorji jamčijo, da so dela, s katerimi sodelujejo v nagradnem natečaju, njihova avtorska.  

V natečaju ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradnega natečaja in 
člani strokovne žirije. 

 

3. Nagradni sklad in podelitev nagrad 
Organizator bo v okviru natečaja podelil več nagrad: 

mailto:info@ksda.si
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Izmed vseh prejetih fotografij, bo strokovna žirija izbrala najboljša dela, katerih avtorji bodo 
prejeli naslednje nagrade: 

1. Nagrada: BON ZA IZDELAVO FOTOKNJIGE  
2. Nagrada: SET ZA SERVIRANJE VODE (kozarci in vrč)  
3. Nagrada: SET ZA SERVIRANJE VODE (kozarci in vrč) 

Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino. 

Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni po pošti, objavljeni pa bodo tudi na spletni strani 
www.ksda.si. 

Slovesna podelitev nagrad, avtorjem najboljših fotografij, bo predvidoma v četrtek, 28. marca 
2019, ob 18:00, v Dvorani prve slovenske vlade, na otvoritvi razstave najboljših del, ki jih 
bomo prejeli v okviru fotografskega natečaja.  

Če se podelitve nagrad ne morete udeležiti, boste nagrado lahko prevzeli najkasneje do 22. 4. 
2019, na sedežu Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina, ob predložitvi osebne izkaznice in 
obvestila o nagradi.  
V primeru da je nagrajenec mladoletna oseba, lahko nagrado prevzamejo njegovi starši ali 
skrbniki.  

Po preteku omenjenega datuma, se nagrada ne podeli, nagrajenec pa izgubi pravico zahtevati 
prevzem nagrade. Za nagrade, ki niso bile prevzete, se izbor ne ponovi. 

 

4. Avtorske pravice  
Avtorji s sodelovanjem v natečaju na organizatorja nagradnega natečaja neodplačno in 
nepreklicno prenašajo neizključne, časovno in prostorsko neomejene materialne avtorske pravice, 
navedene v 22. členu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, vseh svojih avtorskih del, poslanih 
na natečaj. 

Vsi avtorji se strinjajo, da so lahko njihova dela objavljena na razstavi najboljših del natečaja, v 
medijih, spletnih portalih in drugih komunikacijskih oglaševalskih akcijah, povezanih z natečajem 
ter se uporabljajo za promocijske namene organizatorja natečaja. 
 
Organizator natečaja pridobljenih materialnih avtorskih pravic ne sme prenašati na tretje osebe 
v komercialne namene. V primeru, da bi želel organizator natečaja posamezno delo odplačno 
prenesti na tretjo osebo, mora o tem vnaprej pisno obvestiti avtorja in se z avtorjem dogovoriti 
za plačilo avtorskega honorarja.  
 

5. Varstvo osebnih podatkov 
S posredovanjem del in osebnih podatkov na naslov organizatorja natečaja, se avtorji fotografij 
strinjajo z razpisnimi pogoji in soglašajo, da se njihovi osebni podatki hranijo, obdelujejo in 
uporabljajo za namene obveščanja o natečaju ter da dovoljujejo objavo imena in priimka na 
spletnem mestu Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina ter v vseh medijih. Organizator 
natečaja se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov in splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. 

http://www.ksda.si/
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6. Informacije  
Pravila nagradnega natečaja so dostopna na spletni strani www.ksda.si. Organizator natečaja si 
pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali 
vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih natečaja bo organizator udeležence 
obveščal z objavami na spletnem mestu www.ksda.si. Organizator natečaja je pristojen izključno 
za reševanje pritožb v zvezi s natečajem. Za vse morebitne spore iz naslova natečaja, ki jih ni 
mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Novi Gorici.  

Za dodatne informacije smo vam na razpolago na naslednjem naslovu: natasa.kosmac@ksda.si 
Kontaktna oseba organizatorja: Nataša Kosmač  


