Peeter Toominga nimelise fotokonkursi „Fotorondo“ tingimused

1. Üldsätted
1.1. Peeter Toominga nimeline fotopreemia on alates 1999. aastast üle aasta välja antav rahaline
preemia fotoloomingu propageerimiseks ja selle edendajate tunnustamiseks.
1.2. 2021. aastal väljakuulutatava fotokonkursi teemaks on „Fotorondo“. „Fotorondo“ on
Peeter Toominga fotokunstile pühendatud autorifilm (1978), milles ta keskendus foto
väärtustamisele ühiskonnas. Tooming pidas fotot kõikvõimsaks vahendiks ajaloosündmuste
jäädvustamisel, fotograafi aga sündmuste kroonikuks. Fotorondot tõlgendatakse kui millegi
kordumist ja ringlemist ning see on miski, mis kestab põlvi.
1.3. Fotokonkursi eesmärgiks on leida Haljala vallast uusi ja huvitavaid fotosid, mis
jäädvustaksid vallas aset leidnud sündmusi, inimeste ühistegevusi ja valla kauneid ning
kultuuriloolise väärtusega kohti, inimesi meie ajas.
2. Konkursi kestvus
Fotode esitamine toimub kuni 1. oktoobrini 2021. a.
3. Konkursi tingimused
3.1. Konkursil osaleja võib esitada kuni viis pilti. Fotod ei pea omavahel moodustama tervikut,
neid võib esitada ühekaupa.
3.2. Esitatud fotod peavad olema jäädvustatud Haljala vallas 2021. aastal.
3.3. Esitatud fotod peavad olema pealkirjastatud ning välja peab olema toodud pildistamise aeg
ja koht, autori ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed (aadress, telefon, e-post).
3.4. Esitada võib nii mobiili- kui ka digitaalkaameraga pildistatud mustvalgeid või
värvifotosid, mis esitatakse digitaalsel kujul e-posti aadressile haljala@haljala.ee
märgusõnaga „Fotokonkurss“.
3.5. Esitatud foto peab olema hea kvaliteediga (resolutsioon vähemalt 300 ppi, pildifaili pikema
külje suurus mitte väiksem kui 2480 pikslit, värviruum sRGB). Failivorming jpg või
jpeg. Foto ei tohi olla ümbritsetud paspartuu ega raamiga.
3.6. Piltide töötlemisel tuleb silmas pidada head tava ja nähtu tõepärast ning loomulikku
esitust.
3.7. Fotode konkursile esitamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud konkursi tingimustega ja
nendega nõustunud.
3.8. Autor vastutab kõikide autoriõiguslike küsimuste kerkimisel nii foto autorluse kui ka
esitatud andmete eest ning kinnitab, et on konkursile saadetud fotode autor. Alaealise autori
puhul kannab autoriõiguste vastutust tema vanem või hooldaja.
4. Fotode hindamine
4.1. Fotosid hindab Haljala Vallavalitsuse korraldusega moodustatud fotokonkursi komisjon,
kuhu kuuluvad Ane Albert, Kristel Tõnisson, Maiga Parksepp, Avo Seidelberg, Jaan
Künnap.

4.2. Konkursile esitatud fotode puhul hindab komisjon nende väljendusrikkust ja
emotsionaalsust, kunstilist ja tehnilist taset, headest pildistamise tavadest kinnipidamist,
ajaloolist väärtust ning konkursi tingimustele vastavust.
5. Auhinnafond
5.1. Auhinnafondi suuruseks on 1000 eurot.
5.2. Auhinnafondi jagunemise parimate tööde vahel otsustab Haljala Vallavalitsus
konkursikomisjoni ettepanekul.
6. Fotode kasutamine
6.1. Haljala vallavalitsusel on õigus auhinnatud fotosid tasuta kasutada mittetulunduslikus
tegevuses ja eksponeerida neid nii originaal- kui ka muudetud kujul meediaväljaannetes,
interneti kodulehekülgedel, trükistes ja avalikel üritustel. Fotosid kastutatakse viitega foto
autorile.
6.2. Parimatest töödest koostatakse näitus. Auhindade kätteandmise ja näituse korraldamise aeg
avalikustatakse koos konkursi võitjate väljakuulutamisega.
6.3. Konkursil osalejad nõustuvad konkursil osalemisega esitatud fotode avaldamisega
fotonäitusel.

