Pogoji sodelovanja v natečaju Karantena

Objavljamo pravila in pogoje, ki urejajo nagradni natečaj Karantena, ki poteka od 21.3.2020 do vključno
10. 4. 2020.
Kolektiv 100 toes (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju z revijo New Edge (soorganizator) razpisuje
nagradni natečaj Karantena (v nadaljevanju nagradni natečaj) od 21.3.2020 do vključno 10.4.2020. Namen
nagradnega natečaja je vzpodbujanje kreativnega dela v času karantene med pandemijo zaradi korona virusa.
S temi pravili in pogoji organizator in soorganizator določata pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v
nagradnem natečaju.

Način sodelovanja
V natečaju lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike
Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in državljani ostalih članic Evropske unije, in ki se prijavijo za
sodelovanje v nagradnem natečaju.
S prijavo na natečaj udeleženec soglaša s pravili sodelovanja v nagradnem natečaju in pod pogoji, navedenimi v
teh pravilih.
Za natečaj pridejo v poštev fotografije, grafike, videoposnetki in ostali kreativni izdelki na temo avtoportreta.
Natečaja se lahko udeležijo vsi, ki se bodisi poklicno, bodisi ljubiteljsko, kreativno izražajo preko zgoraj
omenjenih medijev.
Vsak udeleženec natečaja lahko predloži do pet izdelkov v največji ločljivosti (priporočena ločljivost del je 300
dpi), ki jih pošljite na elektronski naslov natecaj@100toes.si vključno do 10. aprila 2020. V sporočilu navedite
kontaktne podatke avtorja (ime, priimek, letnica rojstva, e-poštni naslov) in kratek opis dela.

Ocenjevanje in objava del
Ocenjevalna komisija bo izbrala najboljša dela (od posameznega avtorja samo eno delo), ki bodo nagrajene s
praktičnimi nagradami in objavljene na spletni platformi revije New Edge magazine, v tako imenovani 'virtualni
galeriji', kjer se bodo zmagovalci natečaja poleg svojega izdelka lahko predstavili še širšemu občinstvu.
S poslanim elektronskim sporočilom se udeleženec strinja, da bodo oddana dela, če bodo nagrajena, objavljena
v reviji New Edge, na spletni strani www.100toes.si in na instagram profilu 100_toes. S sodelovanjem v
nagradnem natečaju se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovi podatki (ime, priimek), če bo njihov izdelek
nagrajen, objavijo na spletni strani in družabnih omrežjih organizatorja in soorganizatorjev.

Podelitev nagrad
Ocenjevalna komisija, ki jo sestavljajo člani skupine 100 toes in revije New Edge bo do 19. 4. 2020 razglasila 15
najboljših avtorjev natečaja, ki bodo prejeli nagrade, ki jih podarjajo organizator, soorganizator in sponzorji.
Nagrade podarjajo:
-

100TOES
NEW EDGE MAGAZINE
LOOK BACK AND LAUGH
LOWO
MADE IN ANSELMA
PETER FETTICH
FUGA
LANTERN
LYE
NIMAŠ IZBIRE
ODNAS
LUCIJA ROSC

Pri podeljevanju nagrad sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradnega natečaja pošljejo elektronsko
sporočilo z izdelkom ter naslednjimi podatki: ime, priimek, letnica rojstva, e-poštni naslov in kratek opis dela.
Vsak udeleženec nagradnega natečaja lahko prejme le eno nagrado in je lahko nagrajen samo enkrat ne glede
na število oddanih izdelkov.
Razglasitev končnih rezultatov bo 19. 4..2020 na spletni strani www.100toes.si in družabnih omrežjih
organizatorja in soorganizatorja. Razglasitev bo javna. Razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad sta
dokončna in na rezultate pritožba ni možna.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade
Nagrajenci bodo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščeni po e-pošti najpozneje v desetih dneh po
razglasitvi nagrajencev, seznam nagrajencev pa bo najpozneje v 3 dneh po razglasitvi zmagovalcev objavljen na
spletni strani www.100toes.si in družabnih omrežjih organizatorja.
Nagrajenci se morajo na obvestilo odzvati v roku 14 dni. V primeru, da se v tem roku ne odzovejo, izgubijo
pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli naslednjim sodelujočim.

Zasebnost in varstvo podatkov
S sodelovanjem v nagradnem natečaju uporabnik privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v tem
nagradnem natečaju, vključijo v zbirko podatkov o uporabnikih in naročnikih organizatorja in da se ti podatki
obdelujejo za potrebe obveščanja o nagradnem natečaju in obveščanje nagrajencev.
V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve,
popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec
lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne
podatke. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način: odjavo od prejemanja elektronskih
sporočil udeleženec uredi s klikom na povezavo Odjava.
Uporabnik nagradnega natečaja organizatorju dovoljuje, da do preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih
osebnih podatkov uporabnika v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator zagotavlja varstvo
osebnih podatkov po zakonu.
Organizator nagradnega natečaja se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je
razvidno in opisano v teh pravilih.

Avtorstvo
Uporabnik jamči organizatorju, da so vsebine, ki jih je oz. jih bo organizatorju izročil, njegova lastna in izvirna
avtorska dela, oziroma da ima na delih ustrezne pravice in da z njihovo izročitvijo in prenosom pravic
organizatorju ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb.
Avtorji za predložena dela zadržite avtorske pravice, organizator pa ima pravico do objav v promocijske namene
natečaja.

Končne določbe
Organizator in soorganizator nagradnega natečaja, ne odgovarjata za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih
težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do
katerih lahko pride zaradi napak v delovanju nagradnega natečaja.
Udeležencem nagradnega natečaja sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu
natecaj@100toes.si.
Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradnim natečajem in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna
tolmačenja komisija organizatorja.
Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem nagradnim natečajem ter s povezanimi pravili je dokončna,
velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.
Pravila nagradnega natečaja so dostopna na spletni strani na www.100toes.si.
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