
POGOJI SODELOVANJA 

Fotografskega natečaja se lahko udeležijo vsi ljubitelji fotografije brez starostne omejitve. Zadnji dan 
za oddajo slik je 22.02.2022.  

Udeleženec lahko prispeva največ pet (5) fotografij. Komisija za sodelovanja od vsakega posameznika 
izbere do  tri (3) fotografije. 

Fotografije lahko pošljete po elektronski pošti na naslov info@planinci.at ali jih naložite preko spletne 
strani www.planinci.at.  

TEHNIČNE ZAHTEVE 

Fotografija, ki jo avtor odda po elektronski pošti, naj ne bo večja od 2 MB. Pri tem je pogoj le, da 
lahko avtor v primeru, da je njegova fotografija nagrajena, fotografijo zagotovi tudi v velikosti 
primerni za tisk, t.j. v ločljivosti najmanj 6 mil pikslov (Mpix). Ločljivost je lahko tudi večja. Ob 
fotografiji morajo avtorji navesti naslednje podatke: naziv fotografije, ime, priimek in letnico rojstva 
avtorja ter kontaktne podatke avtorja (e-naslov ali telefonsko številko), preko katerih lahko 
organizator stopi v stik z avtorjem. 

Z oddajo slik podaja avtor soglasje k nujnim tehničnim popravkom, ki ne spreminjajo sporočila 
avtorskega dela. Prispele fotografije bo pregledala in ocenila strokovna žirija, ki jo bo sestavil 
organizator. Med prispelimi fotografijami bo žirija izbrala finaliste in glavnega nagrajenca. Vse izbrane 
fotografije bodo razstavljene na odprtju razstave ''Planine v sliki'', ki bo dne 11.03.2022, v k&k centru 
v Šentjanžu. Prvi tri zmagovalne slike bodo objavljene tudi na spletni strani www.planinci.at, v 
časopisu Novice ter na Facebook strani društva.  

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na koordinatorja natečaja: Tomo Weiss, mail: 
tomoweiss@aon.at. 

Z sodelovanjem v natečaju in oddajo slik, soglašate: 

- da se na spletni strani ter na Facebook strani organizatorja ter v časopisu objavijo prvi tri 
nagrajene fotografije ter podatki o avtorju (ime, priimek ter naziv slike); 

- da se zmagovalna slika lahko uporabi za izkaznico planinskega društva Celovec ter brošuro 
prireditev za leto 2023 ali katerkokoli kasnejše leto; 

- da Planinsko društvo Celovec razstavlja slike v okviru poljubnih bodočih razstav. 

 

IZJAVA O VARSTVU PODATKOV 

Skladno s splošno uredbo o varstvu podatkov (nem. Datenschutzgrundverordnung ali DSVGO), vas 
obveščamo, da bomo pri Slovenskem planinskem društvu Celovec (v nadaljevanju: SPD Celovec) za 
namene izvajanja fotografskega natečaja ''Planine v sliki'' ter dejavnosti in ciljev društva, hranili in 
obdelovali vaše osebne podatke, in sicer ime, priimek, datum rojstva, elektronski naslov in telefonsko 
številko. 

Pri hrambi vaših podatkov spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo pridobljene osebne 
podatke, varovali skrbno in skladno z veljavno zakonodajo: 



- vaš osebne podatke bomo uporabljali izključno za pošiljanje svojih obvestil, vse s ciljem in za 
namen izvajanja dejavnosti, to je organizacije in izvajanja prireditev in dogodkov SPD 
Celovec ter dogodkov, kjer je SPD Celovec soorganizator; 

-  vaše podatke bomo uporabljali za pošiljanje novic do prejetja odjave od prejemanje novic; 
- vaših podatkov ne bomo posredovali tretjim, razen pogodbenim partnerjem, če je to 

potrebno za izvedbo distribucij obvestil. 

Kadarkoli lahko zahtevate:  

- odjavo od prejemanja obvestil 
- popravek svojih osebnih podatkov 
- trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas 
- izpis in vpogled v osebnih podatkv, ki jih hranimo o vas. 

V kolikor zgoraj navedenih obvestil kljub temu ne želite več prejemati, se lahko od prejema odjavite, 
s tem da pošljete pisno zahtevo na sedež SPD Celovec ali na e-mail naslov info@planinci.at. 

 

Slovensko planinsko društvo v Celovcu 

 

 


