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USTVARJAJMO  
SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA 

    
 

1. Namen natečaja 
 Organizator natečaja, RTV  Slovenija, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana, razpisuje na spletnem naslovu 
(URL): http://www.rtvslo.si/ustvarjajmo  fotografski natečaj, v katerem bomo izbrane najboljše 
fotografije s podpisom avtorja implementirali v grafično podobo 2. programa Televizije Slovenija. 
  

2. Vsebina 
Na fotografijah ne smejo biti vidni / prepoznavni obrazi ljudi! Motiv v okviru podane tematike je 
sicer poljuben. Tema se bo spreminjala glede na posamezno obdobje leta. Sprememba teme bo 
objavljena na vstopni strani natečaja. Vsak prijavitelji lahko prijavi več svojih fotografij. 
 

3. Tehnične specifikacije fotografij: 
- Velikost:  1920x1080 pixlov (=> 2 MP ali večje) 
- Razmerje x:y => 16:9 
- Format:   *.jpg – ležeči format (landscape) 
- Barvni način: Barvne fotografije (ne ČB!) 

 
4. Trajanje natečaja 

Natečaj je odprt od 19. decembra 2016 do preklica.  Za objavo se bodo lahko potegovale fotografije, 
ki bodo v času trajanja natečaja naložene v aplikaciji in bodo izpolnjevale pogoje tega natečaja.  
 

5. Prijavitelj – avtor fotografije 
Prijavitelji v natečaju so lahko  polnoletne fizične osebe, državljani Republike Slovenije. V natečaju 
sodelujejo vsi, ki uspešno opravijo postopek registracije in v določeno aplikacijo prenesejo  svojo 
fotografijo. 
 
V natečaju lahko sodelujejo le osebe s svojimi lastnimi avtorskimi izdelki. 
 
Prijavitelji nosijo vse stroške v zvezi s pripravo in oddajo fotografije.  Organizator natečaja v nobenem 
primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi  nastalih stroškov, brez ozira 
na končno izbiro  natečaja. 
 

6. Način prijave  
Prijavitelj AV-dela prijavi preko aplikacije na spletnem naslovu http://www.rtvslo.si/ustvarjajmo   
 
Po vstopu v aplikacijo: 
1. prenese fotografijo, ki jo sistem umesti v spletno galerijo: Za nalaganje fotografije  
lahko uporabnik poleg klasičnega načina nalaganja z računalnika izbere tudi nalaganje  
 s Facebook računa. 
2. vnese zahtevane podatke: naslov  fotografije, ime, priimek, e-naslov. Prijavitelj  mora pravilno 
izpolniti vse podatke, sicer ga sistem opozori na napako.  
3.  deli svojo fotografijo s širšo javnostjo  neposredno prek URL povezave do dela, aplikacijami 
Twitter, Facebook in elektronsko pošto. 
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7. Strinjanje s pravili 
S sodelovanjem na natečaju prijavitelji soglašajo z navedenimi pravili. Prijavitelj z izpolnitvijo 
kontaktnega obrazca (ime in priimek, naslov fotografije, e-naslov)  in po naložitvi fotografije na 
http://www.rtvslo.si/ustvarjajmo potrjuje, da se strinja z razpisanimi pogoji sodelovanja na natečaju. 
 

8. Izbor najboljših fotografij 
Ustrezne fotografije bo izbiral in v grafično podobo implementiral administrator. 
 

9. Sodelovanje spletnih uporabnikov 
Vsak spletni uporabnik lahko sodeluje v natečaju z glasovanjem. Vsak spletni uporabnik lahko za isto 
fotografijo glasuje enkrat v roku 24 ur, njegov glas pa ni omejen zgolj na eno fotografijo. Na 
fotografije z največjim številom uporabniških glasov bomo še posebej pozorni! 
 

10. Izločitev neprimernih vsebin 
Fotografije, katerih vsebina in/ali naslov ali kombinacija obeh bo neprimerna ali neustrezna, bodo 
odstranjene in izločene iz natečaja. Administrator spletne strani si pridržuje pravico do presoje 
primernosti in ustreznosti fotografije in/ali naslova. Kot neprimerne ali neustrezne bo administrator 
štel  fotografije, katerih vsebina bo omalovažujoča, ponižujoča, nemoralna, diskriminatorna, 
rasistična, ki bo spodbujala k sovražnosti, nemoralnim ali nezakonitim dejanjem ali vsebovala znake, 
ki so v nasprotju s cilji organizatorja.  
 
Organizator bo v skladu s prejšnjim odstavkom po lastni presoji brez obrazložitve odstrani s svoje 
spletne strani sporno fotografijo in prijavitelju onemogoči sodelovanje v natečaju. 
 
Uporabniki spletnega mesta http://www.rtvslo.si/ustvarjajmo imajo pravico prijaviti žaljive oziroma 
neprimerne  vsebine sodelujočih v natečaju na elektronskem naslovu ustvarjajmo@rtvslo.si  z 
obvezno navedbo naslova (imena)  fotografije in s pojasnilom, zakaj naj bi bila fotografija 
neprimerna.  
 

11. Avtorsko delo 
Prijavitelj  jamči, da je  prijavljena fotografija v celoti lastno avtorsko delo, da  ne krši nobenih 
avtorskih, izvajalskih pravic in/ali katerihkoli drugih pravic tretjih oseb ter, da nihče v razmerju do 
organizatorja, v zvezi s katerokoli pravico, ki jo je organizator pridobil, ne bo uveljavljal nobenih 
denarnih in/ali katerihkoli drugih zahtevkov.  Prijavitelju pripada pravica do navedbe avtorstva  
fotografije. 
 
Prijavitelj fotografije jamči, da vse osebe, prikazane na fotografiji, soglašajo z objavo svoje podobe v  
kontekstu in na način, ki ga opredeljuje  prijavljena fotografija in natečaj.  Prijavitelj  jamči, da je za 
objavo fotografije mladoletnih oseb pridobil soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov. 
 

12. Prenos avtorskih pravic 
Prijavitelj – avtor  fotografije soglaša, da na organizatorja neodplačno prenese vse materialne pravice 
avtorja in pravice producenta (pravico reproduciranja, distribuiranja, priobčitve javnosti v kakršni koli 
obliki in predelave oz. priredbe fotografije), kar pomeni, da lahko organizator  fotografijo prostorsko 
in časovno neomejeno javno priobči, predela v okviru izvajanja svojih dejavnosti ter z njo nadalje 
razpolaga brez omejitev.  
 
Sodelujoči se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom z zvezi s tem (kar vključuje odpoved avtorskemu 
honorarju).  
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13. Sprememba pogojev sodelovanja 
Organizator lahko spremeni te pogoje sodelovanja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne 
narave ali vzroki na strani javnosti. Pogoji sodelovanja in spremembe  bodo objavljeni na spletni 
strani http://www.rtvslo.si/ustvarjajmo . 
 

14. Varstvo osebnih podatkov 
S sodelovanjem v natečaju prijavitelji soglašajo, da organizator obdeluje in javno objavi posredovane 
osebne podatke za namene izvedbe natečaja, podelitvijo nagrad in promocijo natečajnih fotografij na 
spletnih straneh organizatorja, v tiskanih in elektronskih medijih ter drugih trženjskih orodjih, 
namenjenih promociji natečaja. 
 
Organizator natečaja se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu 
potrošnikov ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 
 

15. Kontaktni podatki 
Vsa morebitna vprašanja in pripombe v zvezi z natečajem lahko pošljete na elektronski naslov 
ustvarjajmo@rtvslo.si .  
 
V Ljubljani, 23. januar 2018 
 
RTV Slovenija 
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