Fotojahi tingimused

1. Fotojahile saab töid esitada 16. augustini 2020.
2. Fotojahil on oodatud osalema igas vanuses fotohuvilised.
3. Fotojahile esitatud tööd peavad olema tehtud Eestis.
4. Fotojahi teema on veega seonduvate ohtude märkamine ja seeläbi õnnetuste ennetamine.
5. Fotojahile on oodatud fotod ohtlikest KOHTADEST, kus võivad juhtuda veeõnnetused või
uppumissurmad. Näiteks on kodude läheduses tiigid, ujumiskohad, veega täitunud kraavid,
katmata kaevud, katkised purded jne. Samuti võiks tähelepanu pöörata ka kõikidele teistele
veekogudele nagu karjäärid, järved, jõed, meri, rabalaukad ja muud, mis võivad
saatuslikuks osutuda.
6. Foto lahutamatu osa on foto pealkiri koos selgitava tekstiga – kuidas jõuti antud koha
märkamiseni, miks see on märkamist ning jäädvustamist vajav ning mis on selle veekogu
juures ohtlik. Foto juurde kuuluva loo pikkus on maksimaalsel kuni 1000 sõna.
7. Fotojahi tööde esitamine toimub kahes vanusegrupis:


kuni 18-aastased;



üle 18-aastased.

8. Üks autor võib fotojahile esitada kuni kolm (3) teemakohast tööd.
9. Fotojahile esitatud fotod peavad olema kvaliteetsed:


digifoto jpg-formaadis;



digifoto minimaalne suurus 1240 x 1750 pikslit, maksimaalne suurus 10 MB;



paberkujul suuruses minimaalselt 10 x 15 cm.

10. Fotojahile tuleb esitada:


foto koos pealkirja ja selgitava tekstiga;



foto tegemise asukoht (võimalikult täpselt);



foto tegemise aeg;



autori ees- ja perekonnanimi, vanus;



autori kontaktandmed (e-post või aadress, telefon).

11. Fotojahile esitatud fotol ei tohi olla äratuntavalt inimesi.
12. Pilte tehes ei tohi end ohtu seada ning oodatud ei ole lavastatud kohad ja situatsioonid.
13. Osaleda ei tohi fotojahi läbiviimisega seotud isikud.
14. Fotojahile esitatud digitaalne foto koos looga tuleb saata e-posti aadressile
markaveeohtu@rescue.ee hiljemalt 16. augustiks 2020, teemareale lisa märksõna

„Fotojaht“ ning kindlasti maakond, kus pilt tehtud on. Mitme töö esitamise korral
saata iga töö eraldi e-kirjaga.
15. Paberkujul esitatud fotod koos lugudega tuleb saata postiga piirkondlikusse
päästekeskusesse, vastavalt fotol jäädvustatud paigale:


Põhja päästekeskus, Erika 3, TALLINN 10416.



Lõuna päästekeskus, Jaama 207, TARTU 50705.



Ida päästekeskus, Rahu 38, JÕHVI 41532.



Lääne päästekeskus, Pikk 20a, PÄRNU 80013.

Paberil esitatud fotode hilisem postitempel võib olla 16.08.2020.
16. Korraldajatel on õigus tingimustele mittevastavaid fotosid mitte arvestada
17. Korraldajatel on õigus vajadusel paluda osalejatelt originaalfaile.
18. Korraldajatel on õigus fotojahil osalevaid töid kasutada fotojahi ja selle tulemuste
tutvustamisel veebis, meedias, näitustel, ettekannetel ja avalikel üritustel, viidates töö
autorile.
19. Fotojahist osavõtja vastutab, et autoriõigused kuuluvad talle ja esitatud andmed on õiged.
20. Fotojahile esitatud töödest koostatakse veeohutuse teemaline rändnäitus.
21. Kõikides neljas piirkonnas ja mõlemas vanusegrupis loositakse välja erinevaid auhindu.
22. Fotojahi auhindade saajaid teavitatakse personaalselt ning nende nimed avaldatakse

Päästeameti Facebook´i lehel. Foto edastamisega nõustub osaleja kampaaniatingimuste ja
isikuandmete (nimi, e-posti aadress) töötlemisega auhinnamängu läbiviimise eesmärgil.
23. Loosimine toimub 25. augustil.
24. Fotojahti korraldab Päästeamet.
25. Pildile püütud eriti ohtlike olukordade puhul reageerib piirkondlik ennetusbüroo ja püüab
leida koos koostööpartneritega võimaluse ohuolukorra lahendamiseks.

Kontakt:
Mikko Virkala (mikko.virkala@rescue.ee)
markaveeohtu@rescue.ee
Päästeameti ennetusosakond

