ATƏT Foto Müsabiqəsi 2007-ci il
“Torpaq və su, zərif ətraf mühitimizin müdafiəsində”
İŞTİRAK ÜÇÜN ƏRİZƏ MÜRACİƏT FORMASI
Ərizələrin təqdim olunması üçün son tarix: 31 mart 2007-ci il
ATƏT-in İspaniya sədrliyi tərəfindən təşkil olunan foto müsabiqənin əsas məqsədi su və torpaq
resursları ilə bağlı ətraf mühit barədə məlumatlılığın artırılmasıdır. Müsabiqədə iştirak ödənişsizdir və
ATƏT regionunda yaşayan və çalışan istər həvəskar, istərsə də peşəkar fotoqraflar üçün açıqdır. Ən
yaxşı şəkil üçün əsas mükafat Canon EOS 30 D fotoaparat dəsti olacaq. Bir neçə iştirakçı 500 Amerika
dolları həcmində əlavə mükafatlandırılacaq.

Cənab

Xanım

Fotoqrafın adı:
Fotoqrafın soyadı:
Əlaqə məlumatı:
Küçə:
Şəhər:

Poçt indeksi:

Ölkə:

Telefon nömrəsi (ölkə və şəhər kodu daxil olmaqla)
Elektron poçtu:
Fotoların adı:
Rəsmdə təsvir edilən epizodun qısa təsviri, eyni zamanda fotonun çəkildiyi yer (ölkə, şəhər və ya
rayon)

Mən foto müsabiqənin aşağıda göstərilən şərtləri ilə tanışam və onlarla razılaşıram: Bəli□ Xeyir

□

Xahiş edirik foto materialları və ərizə müraciət formalarını elektron adresə göndərəsiz:
photo2007-at@osce.org.

ATƏT-in foto müsabiqəsinin qaydaları
“Torpaq və su, ətraf mühitimizin mühafizəsində”
Müsabiqədə iştirak üçün öz işimi təqdim etməklə mən aşağıdakılar ilə razılaşıram:
-

Mən təsdiq edirəm ki, müsabiqəyə təqdim edilən foto şəxsən mənim tərəfimdən çəkilmişdir və
mən təqdim edilən rəsmin (rəsmlərin) yeganə sahibiyəm;

-

Foto (fotolar) ATƏT-in 56 iştirakçı dövlətlərindən birində 2000--ci ildən sonra çəkilmişdir;

-

Mən ATƏT-in işçisi deyiləm;

-

Təqdim etdiyim foto (fotolar) montaj deyil və rəqəmli və ya digər texnologiyalarım tətbiqinə
məruz qalmayıb;

-

Mən başa düşürəm ki, təqdim etdiyim foto (fotolar) üzrərində öz hüququmu saxlayıram;

-

ATƏT müsabiqədə qalib gələn fotoları öz nəşrlərində, broşüralarında, kalendar və
plakatlarında, eyni zamanda öz internet saytında mükafatın təqdim olunduğundan 2 (iki) ildən
artıq olamayaraq çap etdirmək hüququna malikdir;

-

Mən başa düşürəm ki, müsabiqənin qalibi komitə tərəfindən müəyyən olunacaq və bu qərar
yekun qərar olacaq. Mən başa düşürəm ki, iştirak üçün uyğun ərizə müraciət forması olmadan
mənim işlərimə baxılmayacaq;

-

Mən başa düşürəm ki, ATƏT itirilmiş və ya korlanmış fotolar üçün heç bir məsuliyyət daşımır;

-

Mənə məlumdur ki, heç bir digər tərəf nəşrlə üzərində heç bir hüquqa malik deyil və bununla
əlaqədar heç bir etiraz bildirə bilməz.

Təqdim olunan rəsmlərin ölçüsü minimum uzun vərəqdə minimum 2000 piksel olmalıdır.
Bundan kiçik ölçüdə olan rəsmlər qəbul edilməyəcək
Xahiş olunur ki, fotoları rəqəmli formatda göndərəsiz – işlərin əslini ATƏT-ə göndərmək lazım
deyil
Natamam ərizə müraciət formaları müsabiqəyə iştiraka buraxılmayaq
Foto materialları və ərizə müraciət formalarını elektro ünvana göndərin:
photo2007-at@osce.org

