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Fotosúťaž kampane „Information Right Now! Mladí ľudia sa pýtajú“ na Slovensku

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike (ZIPCeM) v spolupráci
s agentúrou ERYICA a Radou Európy vyhlasujú v rámci kampane „Information Right Now!“ fotografickú
súťaž „Mladí ľudia sa pýtajú“ so zameraním na problematiku využívania práva na informácie pre mladých
ľudí.
Súťaž je určená mladým ľuďom vo veku od 13 do 30 rokov. Hlavným cieľom fotografickej súťaže je
upozorniť mladých ľudí, médiá a rozhodovacie orgány na využívanie práva mladých na informácie. Aby sa
mladí ľudia mohli lepšie rozhodovať a ovplyvňovať tak svoju budúcnosť, potrebujú mať zabezpečený prístup
k informáciám!
Organizátori:

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR
Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR
ERYICA
Rada Európy

Cieľ súťaže: Osveta v oblasti práva na informácie pre mladých ľudí a propagácia európskej kampane
„Information Right Now!“
Téma: „Information Right Now! Mladí ľudia sa pýtajú“
Odfoť moment, situáciu, ktoré zaujímavo vystihujú slogan „Mladí ľudia sa pýtajú“ a pošli nám svoju
fotografiu na adresu: info@icm.sk.
Trvanie a uzávierka súťaže: Súťaž bude prebiehať od 1. do 31. augusta 2012.
Hlavná cena:
Výmenný mládežnícky pobyt v Srbsku pre autorov troch najvýstižnejších fotografií.
Podmienky súťaže:
Súťaže sa môže zúčastniť súťažiaci vo veku od 13 do 30 rokov.
Zhotovenie fotografie nie je obmedzené miestom a časom.
Fotografiu môže poslať len jej autor.
Zaslaním snímky autor automaticky súhlasí s pravidlami súťaže.
Počet prác:
Každý autor môže zaslať do súťaže maximálne 1 súťažnú prácu. Za súťažnú prácu sa považujú 3 jednotlivé
snímky alebo 1 seriál, ktorý môže mať maximálne 5 snímok. Každá fotografia seriálu musí byť zreteľne
označená, že je jeho súčasťou.

Požadované parametre: minimálne rozlíšenie 1600 x 1200 px; formáty jpg, png (v prípade, ak veľkosť
odosielaného súboru presiahne veľkosť 5 MB, odporúčame súbor uložiť v jednej z internetových úschovní
a zaslať nám len aktívny link).
Zaslanie súťažných snímok:
info@icm.sk
Každá súťažná práca musí obsahovať údaje:
- názov každej snímky, meno a priezvisko autora, vek, telefón, e-mail, taktiež miesto, dátum a čas expozície,
parametre použitého prístroja (vhodné je ponechať EXIF) a popis fotografie.
Vyhodnotenie súťaže:
O víťazoch súťaže rozhodne Hodnotiaca komisia, ktorá bude zložená z mládežníckych veľvyslancov
kampane „Information Right Now!“ pre Slovenskú republiku, zástupcov ZIPCeM a MŠVVaŠ SR. Výsledky
budú zverejnené po 15. 09. 2012 na FB stránke „Využi šancu byť informovaný“. Všetci súťažiaci budú
oboznámení mailom.
Všeobecné podmienky:
Účastník súťaže vyhlasuje, že je autorom zaslanej fotografie a že má neobmedzené právo
poskytovať ju ďalším osobám.
Fotografie sa stávajú majetkom organizátorov, ktorí si vyhradzujú právo nakladať s nimi podľa
vlastného uváženia a použiť ich na nekomerčné účely aj bez ďalšieho súhlasu účastníka súťaže,
avšak s uvedením jeho autorstva a zachovania všetkých autorských práv.
Účastník súťaže súhlasí so zverejnením svojho mena v rámci vyhlásenia výsledkov súťaže.
Účastník súťaže vyjadruje dobrovoľne svoj súhlas so spracovaním ním zaslaných osobných údajov
v zmysle zákona č. 428 /2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Správcom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je ZIPCeM.

Reprezentujeme sieť organizácií aktívne pôsobiacich
v oblasti informačno-poradenských služieb pre mládež.
Vystupujeme pod spoločným názvom
„Informačné centrum mladých“.

