Pravila sodelovanja na foto natečaju #SloveniaOnBike
Definicija pojmov
Organizator je pravna oseba, ki organizira natečaj - Trans Julius, Zavod za spodbujanje gorskega
kolesarstva, Breznica 63, 4274 Žirovnica, Davčna številka: 18241122.
Sodelujoči je oseba, ki sodeluje v foto natečaju, ki je predmet teh pravil sodelovanja.
Foto natečaj je fotografski natečaj #SloveniaOnBike.
Organizator natečaja
Trans Julius, Zavod za spodbujanje gorskega kolesarstva (v nadaljevanju organizator) organizira foto
natečaj s tematiko kolesarjenja v Sloveniji (v nadaljevanju foto natečaj), v katerem sodelujoči lahko
sodelujejo na dva načina:
1.

način: uporabniki družabnega omrežja Instagram objavijo fotografijo s kolesarsko tematiko z
uporabo ključnika/hashtaga #SloveniaOnBike, pri čemer mora biti profil javen;

2.

način: sodelujoči, ki nimajo profila na družabnem omrežju Instagram, pošljejo fotografije na
elektronski naslov ride@trans-julius.com in sodelujejo v foto natečaju #SloveniaOnBike.

S temi pravili in pogoji organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v foto natečaju.

Časovni potek foto natečaja
Sodelujoči objavijo ali pošljejo fotografije od vključno 1. maja 2019 do vključno 31. maja 2019.
Strokovna komisija bo izbrala finaliste med 1. junijem 2019 in 7. junijem 2019 in do najkasneje 15.
junija 2019 obvestila finaliste na elektronski naslov ali prek zasebnega sporočila na Instagramu.
Finalisti po izboru strokovne komisije bodo predstavljeni na fotografski razstavi #SloveniaOnBike, prav
tako pa bo vsak finalist prejel nagrado.
Odprtje razstave #SloveniaOnBike bo 22. junija 2019 v Bohinju v okviru 4-dnevne gorsko kolesarske
prireditve Trans Julius.

Namen foto natečaja
Namen foto natečaja je zbrati najmanj 12 fotografij, ki bodo del razstave #SloveniaOnBike.

Način sodelovanja
V foto natečaju lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: sodelujoči) in ki se prijavijo za
sodelovanje v foto natečaju.

S prijavo v foto natečaj sodelujoči soglaša s temi pravili sodelovanja v foto natečaju in pod pogoji,
navedenimi v teh pravilih.

Na foto natečaj lahko sodelujoči prijavi fotografije, ki jasno ponazarjajo rekreativno ali tekmovalno
kolesarstvo - cestno, gorsko, mestno in sodelujoči jamči, da so bile posnete v Sloveniji v obdobju od
1. januarja 2018 do 31. maja 2019. Foto natečaj je odprt za vse ljubitelje fotografije, tako amaterske kot
tudi profesionalne fotografe, in ljubitelje vseh vrst kolesarstva v Sloveniji. Na foto natečaj se lahko
prijavijo, ne bodo pa upoštevane njihove prijave v ocenjevanju strokovne komisije, člani Trans Julius,
Zavoda za spodbujanje gorskega kolesarstva.

Vsak sodelujoči v foto natečaju lahko objavi neomejeno število fotografij na družabnem omrežju
Instagram uporabo ključnika/hashtaga #SloveniaOnBike. Sodelujoči, ki nima profila na družabnem
omrežju Instagram, lahko svoje fotografije pošlj na elektronski naslov ride@trans-julius.com, pri čemer
navede ime, priimek, e-naslov ter datum in lokacijo, kjer je bila fotografija posneta.

Tehnične zahteve fotografij
Sodelujoči objavi fotografijo na Instagramu s ključnikom #SloveniaOnBike, pri čemer mora v primeru
izbora v finalni izbor na elektronski naslov ride@trans-julius.com posredovati fotografijo, ki jo bo mogoče
uporabiti za tisk večjih dimenzij za razstavo.
Fotografija v digitalni tehniki mora biti v formatu JPG v največji možni velikosti ali vsaj 1600
slikovnih točk (ang. pixels) po daljši stranici fotografije.

Fotografija, ki je sestavljena iz elementov več kot ene fotografije, in fotografije, katerih deli so bili
odstranjeni, ne morejo sodelovati v foto natečaju. Manjša osvetlitev, potemnitev in/ali korekcija barv so
dopustne spremembe.

Strokovna komisija, finalisti in razstava #SloveniaOnBike
Strokovna komisija bo izbrala najmanj 12 finalistov, ki bodo predstavljeni na razstavi #SloveniaOnBike, ki
bo premierno na ogled 22. junija 2019 v Bohinju (Tržnica Bohinjska Bistrica) in bo do konca avgusta 2019
kot zunanja ali notranja razstava potovala po različnih destinacijah Julijskih Alp.

Strokovno žirijo sestavljajo:
1.

Arne Hodalič, fotograf

2.

Samo Vidic, fotograf

3.

Primož Ravnik, član Zavoda za spodbujanje gorskega kolesarstva Trans Julius

4.

Mitja Sodja, član Zavoda za spodbujanje gorskega kolesarstva Trans Julius

5.

Predstavnik Instagram profila Mountains Geek

6.

Predstavnik Instagram profila Razmere v gorah

7.

Predstavnik Instagram profila S psom na pot

8.

Predstavnik Javnega zavoda Turizem Bohinj

9.

Predstavnik GIZ Pohodništvo in kolesarstvo

Z objavo fotografije na družabnem omrežju Instagram in uporabo ključnika #SloveniaOnBike ali s
poslanimi fotografijami na elektronski naslov ride@trans-julius.com se sodelujoči strinja s pogoji
sodelovanja. V kolikor sodelujoči spremeni svojo odločitev, jo mora pisno najkasneje do 1. junija 2019
posredovati na elektronski naslov ride@trans-julius.com.

Organizator natečaja bo fotografije, ki se bodo uvrstile v finalni izbor, uporabil na razstavi
#SloveniaOnBike.

Podelitev nagrad

Strokovna komisija bo izbrala najmanj 12 finalistov, katerih fotografije bodo del razstave
#SloveniaOnBike, vsak od finalistov pa bo prejel tudi po eno nagrado, ki so navedene v nadaljevanju:
•

Fotografski tečaj pri Arnetu Hodaliču v vrednosti 130 EUR

•

Par kolesarskih plaščev Continental za cestno ali gorsko kolo

•

Štartnina za gorsko kolesarsko preizkušnjo Trans Julius 2019 v vrednosti 150 EUR

•

2 x Darilni bon Scott Bikes v vrednosti 50 EUR - Proloco Trade d.o.o.

•

2 x Kolesarski paket s 3 nočitvami Alpe Adria Trail Wine Tour za 1 osebo (GIZ Pohodništvo in
kolesarstvo)

•

Bike & Fun Park Scott Cerkno - celodnevna vstopnica za 1 osebo

•

Bike & Fun Park Scott Cerkno - 4-urna vstopnica za 1 osebo

•

Pasja ovratnica in povodec Bark & Ride Sport

•

3 x Kolesarska majica I Feel Slovenia

Nagrade podarja organizator.

Pri podeljevanju nagrad sodelujejo vsi finalisti, ki v času od prejema obvestila o finalnem izboru do 15.
junija 2019 foto natečaja pošljejo elektronsko sporočilo s fotografijo in pripišejo podatke: ime, priimek,
naslov, država, e-poštni naslov. Vsak sodelujoči v foto natečaju lahko prejme le eno nagrado in je lahko
nagrajen samo enkrat ne glede na število oddanih fotografij.

Javna razglasitev končnih rezultatov bo do 22. 6. 2019 na spletnem mestu organizatorja www.transjulius.com. Razglasitev bo javna. O razglasitvi zmagovalcev in podelitvi nagrad se vodi zapisnik, ki vsebuje
podatke o: datumu, uri in kraju razglasitve zmagovalcev, članih strokovne komisije, poteku glasovanja
strokovne komisije, nagrajencih ter uri zaključka glasovanja. Zapisnik je pripravljen v pisni obliki.
Razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad sta dokončna in na rezultate pritožba ni možna.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Nagrajenci bodo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščeni po e-pošti najpozneje v desetih dneh
po razglasitvi nagrajencev.

Nagrajenci se morajo na obvestilo odzvati v roku 5 dni. V primeru, da se v tem roku ne odzovejo, izgubijo
pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli naslednjim sodelujočim.

V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih natečajih, predmet obdavčitve. Nagrajenec
mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti:
• kopijo osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista) in
• davčno številko ter navesti davčni urad.

Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti sodelovanje.

Če nagrajenec v 5 dneh po razglasitvi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nje brez
pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino
ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Zasebnost in varstvo podatkov
S sodelovanjem v foto natečaju sodelujoči privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v tem
foto natečaju, vključijo v zbirko podatkov o sodelujočh in da se ti podatki obdelujejo za potrebe
obveščanja sodelujoči o foto natečaju in obveščanje nagrajencev. Podatki sodelujočih se izbrišejo v enem
letu po končanem foto natečaju.

V času upravljanja osebnih podatkov ima sodelujoči možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve,
popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati
njegove osebne podatke. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče po elektronski pošti
ride@trans-julius.com.

Sodelujoči v foto natečaju organizatorju dovoljuje, da do preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko

zbranih osebnih podatkov uporabnika v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator
zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

Organizator foto natečaja se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v
namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.

Avtorstvo in avtorske pravice
Prenos pravic na organizatorja velja teritorialno neomejeno, za ves svet (preko svetovnega spleta) in
časovno za ves čas trajanja fotonatečaja. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti glede
kakršnihkoli zahtevkov s strani tretjih oseb na avtorskih delih oz. fotografijah, ki jih bodo posredovali
sodelujoči v foto natečaju. Vso odgovornost glede avtorstva in pravic na posredovanih avtorskih delih oz.
fotografijah nosijo izključno sodelujoči.

Sodelujoči jamči organizatorju, da so fotografije, ki jih objavi na družabnem omrežju Instagram s
ključnikom #SloveniaOnBike ali jih posreduje na elektronski naslov ride@trans-julius.com, njegova lastna
avtorska dela, oziroma, da ima na teh delih ustrezne pravice in da z njihovo izročitvijo in prenosom pravic
organizatorju ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb. Sodelujoči za predložena dela zadrži avtorske
pravice, organizator pa ima pravico do objav v sklopu promocije natečaja, v primeru izbora med finaliste
za tisk na razstavi #SloveniaOnBike.

Končne določbe
Organizator foto natečaja ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju
omrežja ali upravljalcu družabnega omrežja Instagram oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah
oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju foto natečaja.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradnim natečajem in niso urejena s temi pravili, daje
ustrezna tolmačenja organizator.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s foto natečajem #SloveniaOnBike ter s povezanimi pravili je
dokončna, velja za vse sodelujoče in nanjo ni mogoča pritožba.

Žirovnica, 29th April 2019

