
Konkusi i Fotografive i OSBE-së, 2007 
“Toka dhe uji, mbrojtja e mjedisit tonë të brishtë” 

 
 

FORMULAR APLIKIMI 

Afati i pranimit - 31 mars 2007 

 
Konkursi i fotografive, i organizuar nga Kryesia spanjolle e OSBE-së, synon të rrisë ndërgjegjësimin për 
çështjet mjedisore, që lidhen me administrimin e ujit dhe të tokës. Pjesëmarrja është pa pagesë dhe konkursi 
është i hapur për të gjithë fotografët, profesionistë dhe amatorë, që jetojnë dhe punojnë në rajonin e OSBE-së.
Çmimi kryesor për një foto të vetme (ose seri fotosh) do të jetë një kamera Canon EOS-30D me pajisje 
shtesë. Disa nga konkurrentët më të mirë do të marrin një çmim prej 500 USD secili. 

 
 

Z.   Znj.    

Emri i fotografit:        

Mbiemri i fotografit:        

Informacion kontakti: 

Rruga:         

Qyteti:        Kodi postar:        Shteti:        

Numri i telefonit (me prefeksin e shtetit):        

Adresa e e-mailit:        

Titulli i fotografisë:  

Përshkrim i shkurtër i pamjes në fotografi dhe vendi ku është bërë fotografia (shteti, qyteti ose 
rajoni): 

 

 

 

 

 

I lexova dhe pajtohem me rregullat e konkursit, bashkëngjitur:     Yes     No    
 

 
Jeni të lutur ta dërgoni aplikimin tuaj në photo2007-at@osce.org 



Rregullat e Konkursit të Fotografive të OSBE-së “Toka dhe uji, mbrojtja e mjedisit tonë të brishtë”  
 

Me aplikimin tim, unë bie dakord me termat e mëposhtëm:

- Deklaroj që
 

fotografia/fotografitë janë bërë nga unë dhe jam pronari i vetëm i tyre.
 

- Fotografia/fotografitë janë bërë në një prej 56 vendeve pjesëmarrëse të OSBE-së, jo më herët se 
viti 2000. 

- Nuk jam punonjës/e i/e OSBE-së.

- Fotografia/fotografitë, me të cilat marr pjesë në konkurs, nuk janë fotomontazh dhe nuk janë
manipuluar në mënyrë dixhitale ose me mjete të tjera. 

- Kuptoj që do të vazhdoj të zotëroj të drejtat e fotografisë/fotografive të mia.

- OSBE-ja rezervon të drejtën të botojë fotot fituese në publikimet dhe broshurat e saj jofitimprurëse, 
 përfshirë kalendarët dhe posterat, për një periudhë jo më të gjatë se 2 (dy) vjet pas dhënies së çmimit, 
si dhe në faqet e saj të internetit, për të njëjtën periudhë kohore.

- Kuptoj që fituesit e konkursit do të zgjidhen nga një komitet dhe vendimi do të jetë i pandryshueshëm. 
Kuptoj që fotografia/fotografitë e mia nuk do të merren parasysh në mungesë të formularit përkatës.

- Kuptoj që OSBE-ja nuk mban përgjegjësi për materilet e humbura ose të dëmtuara.

- Me sa jam në dijeni, asnjë palë tjetër nuk mund të ushtrojë të drejta ose të paraqesë kundërshtime 
lidhur me botimet. 
 

Fotografia/fotografitë duhet të jenë të paktën 2000 piksel në anën më të gjatë.  

Fotografitë me rezolucion të ulët nuk do të pranohen.

Ju lutemi t'i dërgoni fotografitë vetëm në format dixhital - mos dërgoni fotografi origjinale me postë.

Formularët e paplotë të aplikimit do të skualifikohen.

Dërgojini me e-mail       fotografitë dhe formularin e aplikimit tuaj në: photo2007-at@osce.org  

 


