
POROČNI FOTO NATEČAJ ZAOBLJUBA.SI – PRAVILA TEKMOVANJA 

 

1. V okviru foto natečaja bomo podelili nagrade v štirih kategorijah. Nagrade se med seboj 

ne izključujejo in tako lahko določen fotograf prejme nagrado v več kot eni kategoriji. 

Kategorije tekmovanja: 

1.1. Zaobljuba.si/Poročni fotograf leta 2015 (največ točk po seštevku glasov ljudstva in 

strokovne žirije) 

1.2. Zaobljuba.si/Poročna fotografija priprav na poroko 2015 (fotografija, ki prejme največje 

število točk) 

1.3. Zaobljuba.si/Poročna fotografija dogajanja pred poroko in po njej 2015 (fotografija, ki 

prejme največje število točk) 

1.4. Zaobljuba.si/Poročna portretna fotografija 2015 (fotografija, ki prejme največje število 

točk) 

 

2. Kdo se lahko prijavi? 

Na tekmovanje Poročni foto natečaj Zaobljuba.si se lahko prijavijo vsi profesionalni ali amaterski 

fotografi, ki se ukvarjajo s poročno fotografijo, imajo avtorske pravice za prijavljene fotografije in 

privolitev oseb, ki so na fotografiji. 

 

3. S prijavo vsak udeleženec natečaja razume naslednje in se s tem strinja: 

3.1. Na natečaj se lahko prijavijo dela, ki so bila ustvarjena med 1. 1. 2015 in 31. 12. 2015. 

3.2 Vsako predloženo delo mora biti delo izvirnega gradiva, ki ga je posnel posamezen prijavljeni 

fotograf. Z vstopom v natečaj prijavitelj predstavlja, priznava in zagotavlja, da: (i) je fotografija 

njegovo izvirno delo, za katerega ima pridobljene avtorske pravice, (ii) posnetek ne posega v 

avtorske pravice, pravice blagovnih znamk, moralne pravice, pravice do zasebnosti / javnosti ali 

pravic intelektualne lastnine katere koli osebe ali subjekta, (iii) nima nobena druga oseba kakršne 

koli pravice ali lastništva nad prijavljenim gradivom, (iv) fotografsko delo ne krši nobenega 

drugega zakona ali predpisa. V primeru kršitve prijavitelj v celoti odgovarja za povzročeno škodo 

organizatorju in nosilcu avtorske pravice. 

3.3. Prijavitelj mora pred prijavo dela pridobiti privolitev para oziroma oseb, ki so prisotne na 

fotografiji. 

3.4. Prijavitelj lahko prijavi delo v tri kategorije: Zaobljuba.si/Poročna fotografija priprav na 

poroko 2015, Zaobljuba.si/Poročna fotografija dogajanja pred poroko 2015 in po njej in 

Zaobljuba.si/Poročna portretna fotografija 2015. Na podlagi kriterijev ocenjevanja bo v vsaki 

kategoriji podeljena 1 nagrada. 

3.5. Vsako fotografijo bomo ocenjevali po dveh kriterijih: na podlagi ocene strokovne žirije 

in glasu ljudstva. Skupna ocena bo sestavljena iz glasovanja – strokovna žirija: 60 %, glas 

ljudstva: 40 %. 



3.6. Predstavniki žirije bodo ocenjevali fotografije preko spletnih vprašalnikov in se bodo pred 

objavo uradnih rezultatov sestali ter preučili rezultate in uskladili ocene. 

3.7. Ljudstvo oziroma uporabniki portala Zaobljuba.si bodo ocenjevali posamezne fotografije in 

poročne zgodbe na spletni strani www.zaobljuba.si. Posamezne fotografije v kategorijah bodo 

ocenjevali posamezno. Ocenili bodo lahko več fotografij. Za vsako fotografijo bo posameznik 

lahko glasoval enkrat na dan. Vrstni red predstavljenih projektov na spletni strani 

www.zaobljuba.si bo naključen. 

3.8. S prijavo na Poročni foto natečaj Zaobljuba.si prijavitelj avtomatično postane tudi podpornik 

iniciative za razumevanje avtorskih pravic ter zakonito rabo avtorsko zaščitenih fotografij na 

spletu. 

3.9. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru suma na nepošteno podeljevanje glasov 

slednje izloči oziroma v celoti izloči prijavljeno delo. 

 

4. Pravila prijave dela/del na tekmovanje Poročni foto natečaj Zaobljuba.si: 

4.1. Fotografije je možno prijaviti na tekmovanje od 18. 4. 2016 do vključno 31. 7. 2016. 

4.2. Delo mora biti v celoti prijavljeno preko elektronske pošte: info@zaobljuba.si– z 

naslovom: Prijava na poročni foto natečaj. Ob prijavi pošljite 1–3 poročne fotografije za 

vsako kategorijo. Za vsako prejeto prijavo bo organizator potrdil ustreznost. 

4.3. Dela naj bodo oddana v .jpg formatu minimalne velikosti 1200 px, brez logotipa, podpisa ali 

žiga avtorja. 

4.4. Projekti bodo s strani predstavnikov žirije in na podlagi spletnega vprašalnika ocenjevani 

med 22. 9. in 3. 10. 2016. 

4.5. S strani javnosti (t. i. Glas ljudstva) bodo projekti ocenjevani med 27. 9. in 10. 10. 2016. 

4.6. Uradni rezultati tekmovanja Poročni foto natečaj Zaobljuba.si bodo znani najkasneje do 12. 

10. 2016. 

 

5. Ocenjevalni kriteriji strokovne žirije: excel 

- tehnična dovršenost fotografije (kompozicijska in barvna skladnost fotografije, prava osvetlitev) 

- izvirnost fotografije (unikaten in prepoznaven umetniški slog fotografiranja, pravilno in zanimivo 

izbran zorni kot) 

- pravilno izbrana lokacija fotografiranja v skladu z zgodbo 

- postavitev oseb in predmetov 

- fotografija kot celota/poročna zgodba kot celota 

Pridržujemo si pravico do prilagoditve kriterijev. 

http://www.zaobljuba.si/
hppt://www.zaobljuba.si/
mailto:info@zaobljuba.si?subject=Prijava%20na%20poročni%20foto%20natečaj


6. Ocenjevalni kriteriji ljudstva 

Posameznik lahko na glasovalnem razdelku portala Zaobljuba.si v predvidenem terminu 1-krat 

dnevno podeli glas poljubnemu številu fotografij glede na lastne kriterije. 

 

7. Splošni pogoji: 

7.1. Prijavitelj se s prijavo dela zavezuje, da bo delo pripravil in oddal v skladu s pravili tekmovanja 

in navodili za prijavo na tekmovanje za nagrade Poročni foto natečaj Zaobljuba.si. 

7.2. Organizator lahko vse pridobljene materiale uporabi za promocijo tekmovanja Poročni foto 

natečaj Zaobljuba.si. Vsi materiali, ki jih prijavitelj dostavi organizatorju tekmovanja za 

sodelovanje na tekmovanju Poročni foto natečaj Zaobljuba.si, postanejo last organizatorja. 

7.3. Prijavitelj dovoljuje organizatorju tekmovanja Poročni foto natečaj Zaobljuba.si, da do 

preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov, pridobljenih za namen 

izvedbe tekmovanja v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator zagotavlja 

varstvo osebnih podatkov. 

7.4. S sodelovanjem na tekmovanju Poročni foto natečaj Zaobljuba.si se prijavitelji strinjajo s tem, 

da se njihovi podatki, ki jih prijavitelji navedejo v prijavi na tekmovanje Poročni foto natečaj 

Zaobljuba.si, posredujejo organizatorju, in tudi s tem, da se objavijo v medijih v lasti ali v 

upravljanju organizatorjev. 

7.5. Prijavitelji dovoljujejo organizatorju neodplačno javno objavo oddanih fotografij in vseh 

dodanih elementov, dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno prikazovanje in 

distribuiranje preko medijev, ki so v lasti ali upravljanju organizatorjev. 

 

8. Pogoji plačila 

8.1. Prijavitelj mora v 8 dneh po prijavi dela poravnati prijavnino in strošek obdelave prijave po 

veljavnem ceniku (v nadaljevanju) v skladu s pogoji plačila. 

8.2. Vsak fotograf lahko na natečaj brezplačno prijavi 2 fotografiji in izbere kategoriji, v 

katerih bo sodeloval. 

8.3. Prijava dodatnega dela 

Prijavnina za vsako dodatno fotografijo znaša 20 EUR. 

8.4. Prijavitelj lahko prijavi delo v več kategorij. 

8.4.1. Prijavitelj lahko prijavi maksimalno 3 fotografije v kategorijo. 

8.5. Prijavitelj mora poravnati prijavnino in strošek obdelave prijave na TRR račun podjetja ENKI 

d.o.o. (Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, IBAN: SI56 0201 0008 7641 794, odprt pri NLB d.d.) v 

roku 8 dni od potrditve sodelovanja. 

8.6. Prijavitelj lahko na podlagi pisne zahteve brez navedenega razloga odjavi prijavljeno delo za 

tekmovanje Poročni foto natečaj Zaobljuba.si do 1. 8. 2016. Organizator tekmovanja v primeru 

odjave ne povrne prijavitelju prijavnine. 



8.8. V primeru, da se ugotovi, da prijavitelj za prijavljeno delo ni poravnal prijavnine v osmih dneh 

od prijave, si organizator pridržuje pravico, da delo izključi iz tekmovanja Poročni foto natečaj 

Zaobljuba.si. 

(Vse cene so brez DDV.) 

 

9. Strokovna žirija 

Žirija bo naknadno objavljena na spletni strani Zaobljuba.si. 

10. Zmagovalci tekmovanja 

10.1. Nominirani bodo štirje fotografi: po eden v vsaki kategoriji in skupni zmagovalec, ki bo 

prejel naziv Zabljuba.si/ Poročni fotograf leta 2015. Zmagovalci tekmovanja za nagrade 

Zaobljuba.si/Poročna fotografija priprav na poroko 2015, Zaobljuba.si/Poročna fotografija 

dogajanja med poroko 2015 in po njej in Zaobljuba.si/Poročna portretna fotografija 2015 bodo 

razglašeni v sredo, 12. 12. 2016. 

10.2. Čas in prostor podelitve nagrad bomo naknadno objavili na Zaobljuba.si. 

 

11. Organizator tekmovanja 

11.1. Organizator tekmovanja za naziv Zaobljuba.si/Poročni fotograf leta 2015, 

Zaobljuba.si/Poročna fotografija priprav na poroko 2015, Zaobljuba.si/Poročna fotografija 

dogajanja med poroko 2015 in po  njej Zaobljuba.si/Poročna portretna fotografija 2015 je: ENKI 

d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana. 

11.2. Organizator tekmovanja za tekmovanje Poročni foto natečaj Zaobljuba.si lahko popolnoma 

spremeni zasnovo tekmovanja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, 

ki so na strani javnosti. Organizator si pridržuje pravico do odpovedi natečaja v primeru nizkega 

števila prijav (30 ali manj). O morebitnih spremembah bo organizator na primeren način in na 

primernem mestu obvestil o tem prijavitelje. V primeru odpovedi natečaja bo organizator povrnil 

stroške plačila prijaviteljev s poravnanimi obveznostmi. 

 

12. Omejitev odgovornosti organizatorjev 

12.1. Organizator tekmovanja Poročni foto natečaj Zaobljuba.si ne prevzame nobene 

odgovornosti za nepravilno oddano prijavo ali morebitne napačne informacije, podane ob prijavi 

dela. 

12.2. Organizator tekmovanja Poročni foto natečaj Zaobljuba.si ne prevzema nobene 

odgovornosti za tehnično neustrezna dela in posledično neustrezno kvaliteto predstavitve del 

žiriji na spletni strani ali drugih kanalih projekta Poročni foto natečaj Zaobljuba.si. 

12.3. Organizator tekmovanja Poročni foto natečaj Zaobljuba.si ne prevzema nobene 

odgovornosti za odločitve strokovne žirije ali ljudstva. Organizator bo po najboljših močeh izvedel 

tehnično izvedbo glasovanja. 



12.4. Organizator tekmovanja za nagrade Zaobljuba.si/Poročni fotograf leta 2015, 

Zaobljuba.si/Poročna fotografija priprav na poroko 2015, Zaobljuba.si/Poročna fotografija 

dogajanja med poroko 2015 in po njej in Zaobljuba.si/Poročna portretna fotografija 2015 ne 

prevzema nobene odgovornosti za kršenje avtorskih pravic prijaviteljev. V primeru dokazila o 

kršenju pravic bo sporno delo umaknil s tekmovanja. 

 

13. Sprejem pravil tekmovanja 

Z oddano prijavo dela prijavitelj potrjuje, da je prebral pravila tekmovanja Poročni foto natečaj 

Zaobljuba.si in jih razume ter se strinja s tem, da so pravila od trenutka oddaje prijave dalje 

zavezujoča, ter da ga lahko podjetje ENKI d.o.o. obvešča o novicah delovanja portala Zaobljuba.si 

preko elektronske pošte. 


