Pravila nagradnog natječaja „Volim svoju županiju“

Hrvatska zajednica županija poziva sve kreativce da se prijave na foto-natječaj „Volim
svoju županiju“ za najbolje fotografije koje uključuju zanimljive detalje (ljude, životinje,
znamenitosti, skrivene detalje pojedinih županija) u kombinaciji s prirodnim ljepotama,
kulturnom i prirodnom baštinom s područja svih županija u Republici Hrvatskoj.
Cilj je natječaja „preplaviti“ Internet viralnim fotografijama kreativnih i zanimljivih detalja iz
svih krajeva hrvatskih županija. Viralne su fotografije po svojoj definiciji fotografije koje se
internetom šire iznimnom brzinom. Upravo zbog toga često se koriste u promociji različitih
tvrtki i proizvoda bez povezivanja s određenom markom.
Natječajem želimo potaknuti mlade umjetnike/amatere da sami stvaraju i razmišljaju o
detaljima i zanimljivostima županija, kao destinacijama koje osim svojih ljepota nude i
zanimljive sadržaje prilagođene objavljivanju u novim medijima.
Tema fotografije „Volim svoju županiju“ omogućuje autorima/autoricama široki kreativni
izražaj. Fotografije moraju biti snimljene isključivo na području Republike Hrvatske.
Trajanje natječaja
Foto natječaj je otvoren od 15. ožujka do 15. travnja 2020. godine. i održava se unutar
aplikacije Volim svoju županiju na web stranici https://www.volimzup.hr/.
Uvjeti i način predaje fotografija
Sudionici: svi fotografi/fotografkinje, amateri/amaterke i profesionalci/profesionalke,
državljani/državljanke Republike Hrvatske
Pravo sudjelovanja u natječaju nemaju sudionici koji su u prethodnim natječajima „Volim
svoju županiju“ iz 2016., 2017. i 2018. i 2019. godine osvojili jednu od nagrada za prvo
mjesto u kategorijama fotografija s najviše lajkova i dijeljenja.
Svaki/svaka autor/autorica može poslati najviše tri (3) fotografije.
Fotografije se predaju isključivo online i u digitalnom obliku putem aplikacije Volim svoju
županiju na adresi: https://www.volimzup.hr/ Neistinite montaže se ne primaju.
Tijek natječaja
Prijavljene će se fotografije natjecati u dvije (2) različite kategorije – najbolja fotografija prema
mišljenju stručnog žirija i fotografije s najvećim brojem skupljenih lajkova. Fotografijama se
lajkovi mogu dodijeliti unutar aplikacije Volim svoju županiju https://www.volimzup.hr/
prijavom na Facebook račun. Fotografija koja na zadnji dan natječaja prikupi najveći broj
lajkova osvaja prvu nagradu u toj kategoriji.
Sve pristigle fotografije na foto-natječaj svaki član stručnog žirija ocjenjuje bodovima od 1 –
10. Fotografije koje će biti bodovane s 32 i više bodova ulaze u uži izbor za pobjednike.

Nagrađene fotografije bit će objavljene na službenoj internetskoj stranici Hrvatske zajednice
županija, kao i na Facebook stranici te Instagram profilu Hrvatske zajednice županije.
Stručni žiri
Stručni žiri sastoji se od četiri člana i to:
Mare Milin, profesionalna fotografkinja i predsjednica žirija
Morana Kiš, Ured župana Međimurske županije
Kristijan Toplak, Ured župana Virovitičko-podravske županije
Nikša Miletić, viši stručni suradnik za medije i odnose s javnosti Dubrovačko-neretvanske
županija
Napomene
Organizator će, sukladno mogućnostima, provoditi kontrolu profila s kojih su ostvarena
lajkanja fotografija. Suprotno je odredbama natječaja korištenje lažnih profila u svrhu
povećanja broja lajkova fotografija.
Svaki sudionik natječaja koji se koristi lažnim profilom kako bi prikupio veći broj lajkova i bit
će diskvalificiran.
Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani
isključivo u svrhe ostvarivanja ranije navedenih benefita. Razlozi uključuju, ali nisu ograničeni
na: nepostojanje profil slike, premali broj prijatelja ili neodgovaranje na direktni upit u roku od
24 sata. Organizator može prema vlastitoj diskreciji diskvalificirati svakog sudionika ukoliko
ustanovi razumnu sumnju da se isti koristi lažnim profilom(ima) kako bi ostvario već
spomenute koristi.
Fotografije pristigle na natječaj „Volim svoju županiju“ Hrvatska zajednica županija može
koristiti u promotivne svrhe svojih projekata i aktivnosti, a bez ostvarivanja financijske koristi,
uz obvezu potpisivanja autora fotografije.
Natječaj fotografije „Volim svoju županiju“ koji se promovira putem Facebook stranice
Hrvatske zajednice županija je jasno i nedvosmisleno odvojen od samog Facebooka.
Facebook ni na koji način ne sponzorira, promovira ili administrira natječaj.
Facebook ni na koji način nije odgovoran za organizaciju i provođenje natječaja te nema
nikakvu odgovornost u slučaju eventualnih sporova.
Zaštita podataka
Sudionici nagradnog natječaja slažu se da Hrvatska zajednica županija, kao upravitelj baze
podataka, njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju,
skuplja, održava i obrađuje u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba (EU)
2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s
obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage
Direktive 95/46/EZ).

Pri prikupljanju i obradi osobnih podataka, Hrvatska zajednica županija koristi sve sigurnosne
i zaštitne mjere kako bi spriječila bilo kakav gubitak i/ili zloupotrebu prikupljenih osobnih
podataka, kao i bilo koji neovlašteni pristup, otkrivanje, izmjenu ili uništenje istih.
Hrvatska zajednica županija prikupljene podatke može upotrijebiti u svrhu obavještavanja o
nagradnom natječaju.
Sudionici u bilo kojem trenu od Hrvatske zajednice županija mogu zahtijevati prekid
suglasnosti obrade osobnih podataka na e-mail: volimzup@hrvzz.hr
Nagrade
Dodjela nagrada autorima i autoricama fotografija za 1., 2. i 3. mjesto prema izboru žirija,
odnosno prvo mjesto u kategoriji najviše lajkova, održat će se nakon što stručni žiri donese
odluku o pobjednicima. Fond nagrada sastoji se od dvadeset i dvije nagrade.
Nagrade će se dodjeljivati u dvije kategorije: najbolje fotografije prema mišljenju žirija i
fotografija s najvećim brojem prikupljenih lajkova.
Za kategoriju fotografije s najvećim brojem prikupljenih lajkova dodijelit će se jedna prva
nagrada, dok će se u kategoriji najbolje fotografije prema mišljenju žirija dodijeliti nagrade za
prva tri mjesta. Osim navedenih, bit će nagrađena po jedna fotografija iz svake županije prema
mišljenju stručnog žirija.
Nagrade će osigurati Hrvatska zajednica županija.

