
Pravila in pogoji sodelovanja v fotonatečaju Mladi in globalni 
 
Fotonatečaj Mladi in globalni organizira Slovenska fundacija za UNICEF. V natečaju 
lahko sodelujejo otroci in mladi, ki od 5. maja do 6. junija 2014 do 12. ure po 
elektronski pošti na e-naslov teja.hojan@unicef.si pošljejo avtorsko fotografijo s 
plakatom Mladi in globalni.  
  
Organizator fotonatečaja je Slovenska fundacija za UNICEF, ustanova, Pavšičeva 
ulica 1, 1000 Ljubljana. 
Pravila fotonatečaja Mladi in globalni (v nadaljevanju pravila) določajo postopke in 
pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradni igri. Veljavna pravila in pogoji 
sodelovanja so objavljeni na tem mestu, na www.unicef.si. Udeleženec fotonatečaja 
je lahko vsak otrok ali mladostnik, ki se strinja s pravili. 
  
V fotonatečaju lahko sodelujejo otroci in mladi, ki od 5. maja do 6. junija 2014 do 12. 
ure, na e-naslov teja.hojan@unicef.si pošljejo avtorske fotografije s plakatom Mladi in 
globalni. Plakati Mladi in globalni so izobešeni na osnovnih šolah, ki v šolskem letu 
2013/2014 sodelujejo z UNICEF-om. Fotografije, ki ne bodo ustrezale tematiki, bodo 
izločene iz izbora. 
 
Objavljena fotografija mora biti avtorsko delo pošiljatelja. Udeleženec s poslano 
fotografijo na e-naslov teja.hojan@unicef.si jamči, da je poslana fotografija njegovo 
avtorsko delo oz. da je za objavo pridobil dovoljenje avtorja. Če se ugotovi, da 
udeleženec ni avtor fotografije oz. da za objavo fotografije ni pridobil dovoljenja, se 
fotografija izloči iz izbora. Udeleženec, ki je objavil neavtorsko fotografijo, sprejema 
vse posledice, ki bi lahko nastale zaradi objavljene neavtorske fotografije.  
  
Udeleženec sodeluje tako, da med trajanjem nagradne igre na e-naslov 
teja.hojan@unicef.si pošlje fotografijo minimalne velikosti 1 MB, zraven pa pripiše 
ime in priimek avtorja fotografije, naziv šole, katero obiskuje in svoj naslov e-pošte. 
Vsak udeleženec lahko prispeva več fotografij.  
  
Izbor nagrajenca bo izveden v petek, 6. junija 2014. Nagrajenec bo izbran in 
obveščen o izboru najkasneje v ponedeljek, 9. junija 2014, po e-pošti. 
 
Zmagovalno fotografijo bo izbrala tričlanska komisija, ki jo sestavljajo: 

 Tomaž Bergoč, izvršni direktor UNICEF-a Slovenija,  
 Teja Hojan, vodja programa Izobraževanje za razvoj in programa Mladi in globalni na 

UNICEF-u Slovenija, 
 Ana Pšenica, koordinatorka UNICEF-ovih prostovoljcev. 

 
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z natečajem in pravili sodelovanja 
je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni. 
  
Avtor najboljše fotografije po izboru komisije bo prejel fotografiranje s slovenskim 
olimpijcem Boštjanom Goličičem na UNICEF-ovem zaključnem dogodku za otroke, 
11. junija 2014, v rekreacijskem društvu Mostec v Ljubljani. Nagrada ni prenosljiva na 
drugo osebo. 
  

http://www.unicef.si/
mailto:teja.hojan@unicef.si


S sodelovanjem v natečaju udeleženec dovoli organizatorju, da se, če je njegova 
fotografija izbrana kot zmagovalna, njegovi podatki, in sicer ime, priimek in kraj 
bivanja, objavijo na spletnem mestu www.unicef.si in na profilih UNICEF-a Slovenija 
na družbenih omrežjih. Udeleženec s sodelovanjem v natečaju dovoljuje 
organizatorju uporabo svojih podatkov. Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno 
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB-1, Uradni list RS, št. 86/04). 
Udeleženec dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke obdeluje v svojih 
zbirkah ter jih uporablja za statistične obdelave, pošiljanje promocijskega gradiva in 
vabil na dogodke organizatorja. Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in 
obdeluje neomejeno oz. do pisnega preklica privolitve udeleženca. Udeležencu 
pripadajo vse pravice, skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št. 
20/98 do 86/2009). 
  
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. Pri utemeljenih pritožbah se 
organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil 
udeleženca. 
  
Organizator lahko spremeni pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali 
vzroki na strani javnosti. Organizator bo o vseh spremembah in novostih nagradne 
igre obveščal udeležence z objavami na www.unicef.si.  
  
UNICEF Slovenija ni odgovoren za okvare omrežja in ne odgovarja za tehnične 
napake, ki lahko nastanejo kot posledica nesprejetja fotografij po e-pošti. 
Sodelujoči z objavo fotografij izrecno soglaša, da lahko UNICEF Slovenija objavljene 
fotografije uporabi za promocijo natečaja in jih javno objavi.  
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