
Kõrgessaare valla Fotokonkurss 2007

Kuulutame välja fotokonkursi, millel on neli teemat. Kuid peamine tingimus on, et pildid peavad
olema tehtud Kõrgessaare vallas ja need peavad olema päevakohased, st pildistatud samal kuul,

millal pildid esitate . Fotokonkurss kestab 26.01.- 20.12..2007 . Iga kuu võib iga osaleja esitada
kuni 6 tööd.

Fotod tuleb osalejatel saata aadressile konkurss@korgessaare.hiiumaa.ee. Pealkirjaks märkida
“Konkurss 2007” ning selgitusse märksõna mille all soovitakse osaleda konkursil , tegelik nimi,
teema mille all konkureeritakse ning juurde kirjutada kus pilt on tehtud (kes on pildil (soovi
korral)). Vajadusel võetakse osalejatega ühendust e- posti aadressilt millelt pilt saadeti.
Pärast esialgset ülevaatust pannakse saadetud pildid vaatamiseks, hindamiseks ning ühtlasi
vaatajate lemmiku väljaselgitamiseks üles http://pilt.delfi.ee/user/delfad/ albumisse “Valla
konkurss” . Alates II kvartalist asuvad pildid http://pilt.delfi.ee/user/k6rgessaare/
Pildi allkirjaks märgitakse osaleja poolt määratud märksõna , pildi pealkiri , teema ja
osalejapoolsed kommentaarid pilti kohta (kui on).
Parimaks tunnistatud piltidest koostatakse Kõrgessaare valla oma kalender, mida kasutatakse
Kõrgessaare valla ühe esinduskingitusena ning mida on võimalik kõikidel soovijatel omale
soetada (endale, kingituseks, sugulastele välismaale saatmiseks ….) .
Konkursist osavõtuga osavõtja annab õiguse Kõrgessaare Vallavalitsusel tasuta kasutada pilte
oma väljaannetes, trükistes, valla veebilehel ilma täiendava autoripoolse loata.
Auhinnad ja hindamine

Võitjale on auhinna välja pannud Kõrgessaare Vallavalitsus. Iga kvartali parimaks tunnistatu
saab auhinnaks kinkekaardi väärtusega 500 EEK,.žüriile jääb õigus eriauhindu määrata.
Lisaks vaatajate lemmikule hindab pilte žürii. Kuu parim pilt selgub žürii ja vaatajate lemmiku
punktide kokkuliitmise tulemusena (hinnatakse 5 punkti süsteemis ). Žürii koosseisu kuuluvad
Kõrgessaare vallamaja töötajad Žürii liikmed ise konkursist osa võtta ei tohi.

Osavõtutingimused
1. Osaleja peab kõik fotod ise pildistama, fotode vargus on lubamatu. Kui korraldajatel on
kahtlus fotode autoriõiguste suhtes ja autor ei suuda tõestada, et need tema fotod on, siis fotod
konkursil osaleda ei saa.
2. Iga autor võib esitada ühes kuus kuni 6 fotot , mis saata aadressile
konkurss@korgessaare.hiiumaa.ee . E-kirja pealkirjaks märkida “Konkurss 2007” ning selgitusse
märksõna mille all soovitakse osaleda konkursil , teema milles konkureeritakse, tegelik nimi ning
juurde kirjutada kus pilt on tehtu. Soovi korral võib lisada muid märkusi pildi kohta.
3. Konkurss kestab 26.jaanuar - 20.detsember (k.a.).Detsembrikuine konkurss on lühendatud
ajaga (kuni 20.12.2007), kuna 21. - 31. dets. 2007 toimub viimase kvartali tööde hindamine.
Teiste kvartalite žürii hinnangul parimad selgitatakse välja järgneva kvartali 5ndaks kuupäevaks.
Vaatajate lemmikud on kõigile jooksvalt näha.
4. Iga pilt peab olema tehtud Kõrgessaare vallas. Konkursil teemad on:
I teema: Inimesed meie ümber.

II teema: Veider maailm.

III teema: Kõrgessaare valla vaatamisväärsus on...

IV teema: Vanadus ei ole häbiasi.

5. Digitaaltöötlus on lubamatu.
6. Kõrgessaare Vallavalitsusel on õigus osalenud töid tasuta kasutada.
Konkursi tulemused pannakse üles jooksvalt www.korgessaare.ee.

Head pildistamise ilma ja tähelepanuoskust ning vedamist kõigile osalejatele!


