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PEFC foto natečaj 2021 “Občutite gozdove, izkusite PEFC” – Pravila in pogoji 

 

 

1. O tekmovanju 

1.1. Foto natečaj Občutite gozdove, izkusite PEFC je v lasti in izvajanju Zavoda za 

certifikacijo gozdov (ZCG) ter mednarodne organizacije PEFC. 

1.2. Foto natečaj je odprt za vse, od profesionalnih fotografov do ljubiteljev gozdov.  

1.3. Cilj foto natečaja je dvig zavedanja o pomenu gozdov s poudarjanjem nujnosti 

trajnega upravljanja z gozdovi ter da delimo fotografije gozdov in ljudi, ki živijo, 

obiskujejo ali se igrajo v gozdu.   

1.4. Sodelovanje je brezplačno. 

1.5. Datumi 

1.5.1. Foto natečaj se začenja 22 aprila 2021. 

1.5.2. Zadnji datum za prijave je 5. junij 2021. 

1.5.3. Zmagovalci bodo objavljeni  v začetku julija 2021. 

 

2. Pogoji prijave 

2.1. Fotografije je možno prijaviti le s pomočjo Instagrama z uporabo ključnika (hashtag) 

#občutigozd2021 . Upoštevale se bodo tudi oznake z #obcutigozd2021 

2.2. Sodelujoči lahko objavi za tekmovanje do 5 fotografij. V kolikor je sodelujoči presegel 

to število preko več Instagram računov ali drugače, ga lahko ZCG diskvalificira.  

Sodeluje se le z digitalnem formatu, ki ne sme presegati  10MB s priporočeno 

ločljivostjo nad  2000 točk po daljši osi. 

2.3. Fotografije morajo biti oddane do polnoči 5. junija 2021. 

2.4. Fotografije ne smejo imeti podpisov, oznak ali obrob.   

2.5. Dovoljene so črno bele fotografije. 

 

3. Upravičenost 

3.1. Foto natečaj Občutite gozdove, izkusite PEFC je odprt za vse – razen za osebe in 

družinske člane oseb, ki so v svetu ZCG, ocenjevalni komisiji in oseb, ki so povezane z  

ZCG.  

3.2. Sodelujoči mora biti avtor in mora imeti avtorske pravice za objavo.   

3.3. Fotografije ne smejo biti  licencirane ali omejene z pravicami objav, ki bi prihajale v 

konflikt z foto natečajem.   
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3.4. Vsa odgovornost, da se so pridobljene pravice za objavo oseb na fotografiji je na 

strani prijavitelja.   

 

4. Etika 

4.1. Sodelujočim je dovoljeno izvesti digitalno obdelavo fotografije na način, ki ohrani 

integriteto fotografije.   

4.2. Ni dovoljena obdelava dodajanja ali brisanja objektov ali ozadja na fotografiji.   

4.3. Dovoljene so digitalne obdelave kot so: ’’dodging and burning’’, spremembe tona in 

kontrasta, obrezovanje kot tudi tehnike  ‘’High Dynamic Range imaging’’, 

Fanoramske fotografije ter ‘’focus stacking’’. 

4.4. V kolikor fotografiji primanjkuje avtentičnosti si ZCG ter PEFC pridržuje pravico do 

diskvalifikacije. 

4.5. Fotografija bo zavrnjena v kolikor so niso bile spoštovane pravice živali ali se je kršilo 

zakonodajo in s tem uničevalo rastlinsko, živalsko vrsto , habitat ali je bila fotografija 

na kak drug način posneta neodgovorno. 

 

5. Ocenjevanje 

5.1. Nacionalne nagrade bo podelila komisija Zavoda za certifikacijo gozdov. 

5.2. Vse fotografije bodo ocenjevane anonimno. 

5.3. Komisija si pridržuje pravico da ne podeli nagrade v kolikor fotografije ne dosežejo 

minimalnih standardov.  

5.4. Odločitev komisije je dokončna in nanjo ni možno podati pritožb. 

5.5. Mednarodna glavna nagrada bo podeljena eni fotografiji, ki je najbolj zanimiva in 

kreativna.    

 

 

6. Zmagovalci 

6.1. Finalisti in zmagovalna fotografija bodo objavljeni v začetku julija 2021. 

6.2. Nagrajene fotografije bodo rangirane od prvega do petega mesta. 

6.3. Prvih pet fotografij bo  poslano na mednarodni foto natečaj  ''2021 PEFC 

Photographer of the Year Award''. 
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7. Nagrade 

7.1. Osnovne informacije 

7.1.1. Vse nagrade so neprenosljive. 

7.1.2. Mladoletna oseba ali drugače opravilno nesposobna oseba lahko sodeluje in 

prejme nakazilo v soglasju z zakonitim zastopnikom 

7.1.3. Podatki za nakazilo denarne nagrade morajo biti sporočeni v roku enega leta, 

da je sodelujoči upravičen za izplačilo. 

   

7.2. Nacionalne nagrade 

• Prva nagrada je v vrednosti 300 eur 

• Druga do peta nagrada so v vrednosti 50 eur. 

 

7.3. Mednarodna nagrada 

7.3.1. Zmagovalec ''2021 PEFC Photographer of the Year Award'' bo prejel denarno 

nagrado v višini 2.000 CHF. 

7.3.1.1. Zmagovalec 2021 PEFC Photographer of the Year Award bo objavljen 

med  PEFC tednom.  Zmagovalcu bo uvrstitev  sporočena do 31. avgusta 

2021. 

7.3.2. Prvih 12 fotografija bo javno objavljeno med PEFC tednom ter na drugih 

dogodkih PEFC   

7.3.3. Prvih 12 fotografij bo na koledarju za leto 2022 "Experience Forests, 

Experience PEFC"  , na spletni strani www.pefc.org ter na socialnih medijih. 

 

8. Avtorske pravice 

8.1. Sodelujoči ohrani avtorske pravice za fotografijo s katero sodeluje. 

8.2. S sodelovanjem podaja avtor fotografije Zavodu za certifikacijjo gozdov in 

mednarodni organizaciji PEFC pravico do brezplačne časovno neomejene uporabe 

fotografije za namen promocije trajnostnega gospodarjenja z gozdovi kot na primer: 

8.2.1. Uporaba na spletnih straneh www.pefc.org in ostalih straneh članov PEFC, na  

socialnih medijih in ob elektronskem obveščanju. 

 

8.2.2. Uporaba na promocijskem materialu ter tiskovinah kot so ( izjave za javnost, 

članki ter brošure povezani z PEFC in njihovimi člani)    

8.2.3. Razstavljanje na razstavah 
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8.3. Vsaka objavljena fotografija mora imeti pripis avtorja. (e.g. © photographer’s name). 

V kolikor se avtorja ne omeni mora član PEFC  objaviti popravek v doglednem času.   

8.4. PEFC si dovoljuje obrezavo fotografij, v kolikor je to potrebno. 

8.5. Sodelujoči so lahko kontaktirani za dogovor glede pravic za uporabo fotografij na 

plačljivih reklamnih proizvodih (posterji itd..) 

8.6. Sodelujoči je odgovoren za vsakršno pritožbo tretje stranke glede sodelovanja na 

fotonatečaju.  

 

 

9. Odpoved odgovornosti 

9.1. Informacije podane v pogojih so pravilne. PEFC lahko  pogoje spremeni brez 

predhodne napovedi. S prijavo se sodelujoči zaveže za strinjanje z pravili in pogoji. 

Nespoštovanje pravil pomeni neveljavnost prijave na foto natečaj v kolikor pa se 

za nespoštovanje pravil dokaže kasneje se lahko zahteva povrnitev nagrade.    

 

10.  Varovanje podatkov 

Osebni podatki prijaviteljev bodo obravnavani  s strani zavoda za certifikacijo 

gozdov v skladu Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter na mednarodni 

ravni Švicarski ''Data Protection Act 1998'' ali  ''General Data Protection Regulator 

(GDPR)'' . 
 

10.1. Organizator tekmovanja bo zbral osebne podatke prijaviteljev (ter njegovega 

pravnega zastopnika kjer je to potrebno) za namen administracije prijave in 

izplačila denarne nagrade. 
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