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»INSTAGRAM NATEČAJ OBČINE ŠENČUR«

Sodelujte v prvem Instagram natečaju Občine Šenčur!

Občina  Šenčur  objavlja  Instagram  fotografski  natečaj  z  namenom  spodbujanja  čim  večjega

števila objav in deljenja najboljših foto motivov iz območja Občine Šenčur. Z natečajem želimo

pokazati naše prelepe kraje in utrinke iz našega vsakdana in kot rezultat natečaja pripraviti

koledar občine Šenčur za leto 2020. 

Pridobiti želimo atraktivne, zanimive, privlačne fotografije, s ciljem, da spodbudijo radovednost in

željo  pri  ljudeh  do  te  mere,  da  začnejo  razmišljati  o  Občini  Šenčur  kot  primerni  turistični

destinaciji za obisk, ustvarjanje in bivanje v njej.

NAJBOLJ ZAŽELENI MOTIVI:

 aktivni oddih v naravnem okolju, ki vključuje udejstvovanje in uživanje v svobodi gibanja, v

gozdovih, ob in v vodi, peš, na kolesu, v ravninah ali hribčku, vedno pa v stiku z naravo in 

raziskovanju njenih danosti.

 doživetja v urbanih središčih in doživetja kulture, ki vključujejo različne prireditve, 

muzejske dogodke,

 ulični vsakdanji utrip, ki vključuje ljudi, njihovo delo, njihovo ustvarjanje

 arhitektura in zgodovinske točke, ki izražajo posebnosti in tradicijo naših krajev in občine

 letni časi, vsako obdobje, vsaki čas skozi leto je drugačen in edinstven, ujemi ga

http://www.sencur.si/
https://www.slovenia.info/sl/dva-milijona-razlogov-zakaj-cutimo-slovenijo-vzhodna-slovenija


    KAKO SODELUJETE V NATEČAJU?

 Sledi Občini Šenčur na Instagramu,

 vstavi se kjerkoli v občini Šenčur in poglej okoli sebe, pokažite nam zanimive, nepozabne,

raznolike in edinstvene trenutke,

 objavi dodaj vsaj eno izmed oznak #obcinaSENCUR  #mojkrajSencur, #visitSencur

 fotografije objavite med 1.2.2019 in 31.10.2019

Fotografijo z območja celotne Občine Šenčur  objavite na svojem profilu  družbenega omrežja

Instagram in  pri  tem obvezno uporabite  ključne  besede  #obcinaSENCUR,  #visitSENCUR,  ali

#mojkrajSencur ter označite(»tag«) Občino Šenčur na njej (@obcina_sencur).

V kolikor objava ne bo vsebovala ene od obveznih ključnih besed, ne bo sodelovala v

končnem izboru. 

Ostali pogoji sodelovanja v javnem natečaju:

 fotografija je avtorsko delo uporabnika,

 fotografija je bila posneta v letu 2018 ali  2019

 fotografija je bila posneta v pokončnem, ležečem ali kvadratnem formatu

 na fotografiji je prikazan posnetek narave ali urbanega okolja na območju Občine Šenčur

 fotografija mora biti avtentična, izražati mora naravno in resnično stanje

 fotografija ne sme vsebovati nadpisanih grafik  ali drugih nadpisanih elementov

 na fotografiji  je uporabljena barvna skala naravne palete barv, brez pretirane uporabe

posebnih filtrov na način, da je dosežena nasičenost fotografij, ki bi posledično povzročila

nenaravne in nerealistične posnetke

 ob fotografiji je zaželeno, da avtor na objavi zapiše lokacijo posnetka in datum



PRAVILA NATEČAJA

Foto natečaj Občine Šenčur je odprtega tipa, tako da lahko v javnem natečaju sodelujejo vsi

uporabniki družbenega omrežja Instagram, ki imajo kreiran javni uporabniški račun.

 Natečaj poteka med 1.2.2019 in 31.10.2019 (datum objavljanja slik za natečaj)

 Sodelujoči morajo objaviti fotografijo javno, na svojem profilu z eno od zgoraj naštetih

oznak in označitvijo našega profila @obcina_sencur

 Državljanstvo uporabnikov ni določeno v nobenem od pogojev za sodelovanje. 

 Vsak udeleženec lahko sodeluje z več objavami. Sodelujoči mora imeti možnost dokazati,

da je lastnik avtorskih pravic, ki omogočajo sodelovanje v tem javnem natečaju, in da s

sodelovanjem v tem javnem natečaju ne krši nikogaršnjih avtorskih pravic. V kolikor so

na fotografijah ujeti posamezniki, udeleženec prevzame odgovornost, da ima dovoljenje k

objavi fotografij, za namen sodelovanja v javnem natečaju. 

 Občina Šenčur bo izmed vseh označenih fotografij izbrala najboljših  12 fotografij in jih

uporabila za izdelavo uradnega koledarja Občine Šenčur za leto 2020. Poleg tega pa bo

izbranih tudi  24 fotografij,  ki  bodo razstavljene  v  Muzeju občine Šenčur v razstavni

sezoni 2020/21.

 Avtorji  izbranih  fotografij  bodo  o  izboru  obveščeni  in  pozvani,  da  svojo  fotografijo

posredujejo najkasneje do 20.11.2019 po elektronski pošti na naslov obcina@sencur.si

 Avtor z svojim sodelovanjem (ko javno označi sliko) Občini Šenčur odstopa natečajno

fotografijo za namen promocije in drugih aktivnosti občine.

 avtor mora v primeru izbora fotografije Občini Šenčur zagotoviti dovolj kvalitetno sliko za

izdelavo koledarja in tisk drugih promocijskih materialov.

NAGRADE 

 12 najboljših fotografij bo objavljenih v tiskali izdaji uradnega koledarja Občine Šenčur po

izboru 3-članske komisije, ki jo imenuje župan,

 razstava v Muzeju občine Šenčur,

 praktične nagrade.



VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v javnem natečaju udeleženci  dovolijo  organizatorju  zbiranje,  obdelovanje in

hranjenje  posredovanih  osebnih  podatkov,  skladno  z  veljavno  zakonodajo,  ki  ureja  področje

varstva osebnih podatkov. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator javnega natečaja

–  Občina  Šenčur.  Organizator  javnega  natečaja  jamči,  da  podatki,  ki  jih  bodo  sodelujoči

posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z

veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov

SEZNANJENOST S PRAVILI JAVNEGA NATEČAJA

S sodelovanjem v  javnem natečaju  udeleženci  pristanejo  na  pravila  javnega  natečaja,  ki  so

objavljena  na  spletni  strani  www.sencur.si Organizator  si  pridržuje  pravico  do  dopolnitev  in

sprememb  teh  pogojev  in  se  zavezuje,  da  bo  ob  vsaki  spremembi  oz.  dopolnitvi  le-teh

dopolnjene pogoje objavil na spletni strani in socialnih omrežjih.

#visitSENCUR    #mojkrajSENCUR   #obcinaSENCUR

ORGANIZACIJSKI ODBOR

http://www.sencur.si/
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