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Da biste učestvovali morate imati najmanje 18 godina i biti stanovnik navedenih država. 
Molimo vas pogledajte listu država ovde: 
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/country.htm; 

Fotografi dve najbolje fotografije će osvojiti sledeće nagrade:  

• Najbolja fotografija: nagrada od 1000 US dolara 
• Druga najbolja fotografija: nagrada od 500 US dolara 

Imajući  u  vidu  partnerstvo  sa  Programom  za  zapošljavanje mladih  i  kancelarijom  u  Budimpešti, 
konkurs takođe uključuje poseban napor da se podigne vidljivost o izazovima za zapošljavanje mladih 
i poziva učesnike  koji  su  stanovnici  Srednje  i  Istočne  Evrope da  se prijave.  Stoga postoji posebna 
nagrada za prijave koje dolaze iz Srednje i Istočne Evrope.   

Fotograf najbolje fotografije iz Srednje i Istočne Evrope će osvojiti sledeću nagradu: 

• Najbolja fotografija iz Srednje i Istočne Evrope: nagrada od 1000 US dolara 

Da bi se osiguralo da otporni mladi  ljudi učestvuju u foto konkursu, prijave učesnika koji su starosti 
od 18 do 29 godina će osvojiti posebnu omladinsku nagradu.  

Mladi fotografi najboljih fotografija će osvojiti sledeće nagrade: 

• Omladinska nagrada (prijave  iz grupe starosti od 18‐29 godina): nagrada od 800 US 
dolara 

• Omladinska nagrada  (prijave  iz grupe  starosti od 18‐29 godina,  iz država  Srednje  i 
Istočne Evrope): nagrada od 800 US dolara 

Pobednici  će  biti  kontaktirani  oko  15  dana  nakon  završetka  konkursa. MOR  će  stupiti  u 
kontakt sa pobednicima putem i‐mejla i započeti raspoređivanje nagrada.  

Uslovi učešća 

• Jedan fotograf može poslati maksimalno 5 fotografija; 
• Fotograf mora da bude  jedini autor prijavljenih  fotografija  i mora da poseduje  sva 

prava intelektualne svojine na njih; 
• Da bi učestvovali, fotografi moraju imati 18 ili više godina i moraju biti stanovnici 

navedenih država. Molimo vas pogledajte listu država ovde:  
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/country.htm; 

• Da bi učestvovale u konkursu – SVE prijave moraju da sadrže ZVANIČAN OBRAZAC ZA 
PRIJAVU i fotografije se moraju poslati putem i‐mejla na ilophotocontest@gmail.com 
navodeći puno ime i prezime, godine, pol i državu; 

• Fotografi moraju  da,  u  pisanoj  formi,  imaju  dozvolu  svih  lica  sa  slika,  u  skladu  sa 
uslovima učešća u “WORK4YOUTH” foto konkursu; 

• Fotografije  se  moraju  poslati  sa  naznačenim  naslovom,  datumom  nastanka 
fotografije, lokacijom i opisom.  
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• Fotografije  će  jedino biti prihvaćene u digitalnom  formatu  i ne  smeju biti digitalno 
poboljšavane niti obrađivane na bilo koji način; 

• Fotografije moraju  biti  veličine  10  ili manje megabajta,  u  JPEG  ili  .jpg  formatu,  i 
moraju  biti  barem  1,600  piksela  širine  (ako  je  horizontalna  slika)  ili  1,600  piksela 
visine (ako je vertikalna slika);  

• Fotografije  koje  su  pobeđivale  na  drugim  foto  konkursima  neće  se  uzimati  u 
razmatranje; 

• Fotografije koje su objavljivane se neće uzimati u razmatranje; 
• Fotografije  se moraju poslati do ponoći  (srednje‐evropsko vreme) 15. Aprila 2013. 

godine.  
• Zaposleni u MOR ne mogu da učestvuju u konkursu; 
• Prilikom prijavljivanja na foto konkurs, fotografi prihvataju uslove učešća.  

Pravna pitanja 

• Učesnici  garantuju  Međunarodnoj  organizaciji  rada  (MOR),  njenim  partnerima  i 
drugim  agencijama UN,  kao  i  drugim  licima  i  subjektima  autorizovanim  od  strane 
MOR,  besplatnu,  neograničenu,  neopozivu,  prenosivu,  trajnu,  svetsku  licencu  za 
korišćenje  autorskih  prava,  srodnih  prava  ili  bilo  kojih  drugih  prava  intelektualne 
svojine  koja  su  nastala  po  zakonu  ili  će  nastati  po  zakonu  za  pripremljene  i 
dostavljene  fotografije.   MOR  ima pravo da objavljuje  fotografije ali nema obavezu 
da to uradi.  MOR ne prihvata nikakvu odgovornost za tehničke ili druge smetnje koje 
mogu  sprečiti  dostavljanje  vaših  fotografija.  Dostavljanjem  svojih  fotografija,  vi 
prihvatate ove Uslove učešća. MOR izričito zadržava pravo da isključi fotografije ako 
učesnici prekrše ove Uslove učešća ili u slučaju sličnog razloga ili sumnje.   

Kako možete poslati svoje FOTOGRAFIJE 

• Svoje fotografije morate poslati putem i‐mejla na xx@xxx, 
• Prilikom  slanja  fotografija, u NASLOVU  (subject box) morate upisati  svoje godine  i 

državu.  Fotografije  NEĆE  biti  prihvaćene  ukoliko  ovi  podaci  ne  budu  upisani  u 
naslovu (subject box); 

• Morate popuniti i priložiti ZVANIČAN OBRAZAC ZA PRIJAVU i prihvatiti Uslove učešća 
na foto konkursu (pogledajte tekst dole)); 

• Svaka  fotografija  treba  da  sadrži  sledeće  informacije:  Naslov,  datum  nastanka, 
lokaciju, opis (maksimalno 100 reči) koji objašnjava šta je prikazano na slici.  

Ocenjivanje 

Panel žirija će ocenjivati slike na osnovu: 

• Povezanosti sa ciljem konkursa; 
• Kompozicije fotografije/osvetljenja; 
• Originalnosti; 
• Opisa; 
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Izložba 
• Pobedničke  fotografije  i  druge  izvanredne  fotografije  će  biti  izabrane  za  on‐line 

izložbu na sajtu MOR; 
• Nakon  ocenjivanja  će  biti  obavešteni  svi  fotografi  čiji  rad  bude  izabran  za  on‐line 

izložbu. 
 
Slika govori hiljadu reči. Budi vidljiv! Hajde da ovaj konkurs bude plodonosan!  
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ZVANIČAN OBRAZAC ZA PRIJAVU 
Podnošenje fotografije/a za Foto konkurs  

WORK4YOUTH 
Ime i prezime:  
 
Datum rođenja (DD/MM/GG): 
 
Godine starosti:  
 
Pol:        Muški         Ženski  
 
Država prebivališta:  
 
Nacionalnost: 
 
Struka/Zanimanje:  
 
Broj telefona:  
 
Email adresa:  
 
Broj fotografija koje se prilažu:  

Detalji o fotografijama (do 5 fotografija): 

Redni 
broj 

Naziv 
dokumenta 

Datum 
nastanka 
fotografije 

Lokacija  Naslov 
fotografije 

Opis (Maksimalno 100 reči na 
engleskom jeziku kojima 
objašnjavate šta slika 
predstavlja) 

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
 
Molimo štiklirajte polja koja su navedena ispod:  
  Pročitao/la sam uslove ugovora & autorskih prava i slažem se sa uslovima učešća na foto 

konkursu.   
  Popunio/la sam i dodao/la zvaničan obrazac za prijavu za podnošenje fotografija. 
  Prilikom  slanja  fotografija,  upisaću  svoje  godine  i  državu  prebivališta  u  NASLOV  i‐mejla 

(subject box).  
 
Ime:               Datum (DD/MM/GGGG) 
 
 
**Zvaničan obrazac za prijavu  će biti prihvaćen otkucan  ili skeniran. Takođe možete da date sve  informacije 
koje su određene obrascem putem i‐mejla kada budete prilagali fotografije. Molimo vas imajte na umu da SVE 
informacije i ugovori moraju biti uključeni u i‐mejl, jer se u protivnom prijava neće uzimati u razmatranje.  
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Ugovor & Autorska prava‐ Foto konkurs WORK4YOUTH 
 
Uslovi učešća 
 
Sledeće je dogovoreno i zaključeno između Međunarodne organizacije rada koju predstavlja 
Međunarodna kancelarija rada, u daljem tekstu "MOR" i učesnika foto konkursa WORK4YOUTH u 
daljem tekstu "fotograf", koji zajedno sa MOR  čini “strane”:  

 
1. Fotograf će dostaviti Međunarodnoj organizaciji rada samo originale (numerisane fajlove u visokoj 
rezoluciji od minimalno 6 megapiksela) i obavezuje se da za svaku fotografiju dâ najpotpuniji mogući 
opis.  
 
2. Fotograf izjavljuje da je sam/sama napravio fotografije i garantuje da ima sva prava intelektualne 
svojine nad dostavljenim fotografijama što isključuje bilo koje drugo fizičko ili pravno lice.  
 
3. Fotograf garantuje Međunarodnoj organizaciji rada trajnu, neopozivu, bez materijalnih obaveza i 
potpunu licencu da koristi, umnožava, predstavlja, emituje, prilagođava, menja, objavljuje, 
distribuira i na drugi način širi fotografije koje je fotograf poslao u skladu sa ovim sporazumom, 
uključujući i pravo da odobri bilo koji broj podlicenci drugim stranama u vezi bilo kojih prava 
obuhvaćenih licencom. Ako i kada MOR objavi fotografije, nastojaće da osigura da se ime fotografa 
pojavi na sledeći način: MOR / ime fotografa. 

4. Fotograf izjavljuje da je, u pisanoj formi, dobio dozvolu svih lica sa slika koje se koriste u konkursu 
kroz  obrazac  o  saglasnosti  u  kome  se  navodi  da  će  slika  biti  poslata  na  fotografski  konkurs 
“WORK4YOUTH”  i  saglasnost  da  može  biti  korišćena  od  strane  MOR  kako  je  predviđeno  ovim 
Ugovorom i Uslovima učešća na konkursu. Ukoliko lica sa fotografija nisu u mogućnosti da sama daju 
saglasnost,  fotograf  izjavljuje  da  je  dobio  ovu  dozvolu  i  da  je  ona  validna  u  skladu  sa  važećim 
zakonima‐ npr. dobijena je od strane pravnog zastupnika koji ima ovlašćenje da to uradi.  

5.  Fotograf  će  se  ponašati  u  skladu  sa  ostalim  Uslovima  učešća  u WORK4YOUTH  fotografskom 
konkursu. 
 
6. Ništa što  je sadržano u ovom Ugovoru,  ili  je u vezi sa  istim, se neće smatrati odricanjem od bilo 
kakvih privilegija i imuniteta Međunarodne organizacije rada. 
 
7. Od strana se očekuje da učine svaki napor da direktnim neformalnim pregovorima sporazumno 
reše bilo koji spor ili kontroverzu koja se pojavi između njih prema ovom Sporazumu, inače će 
predmet biti rešen arbitražom u skladu sa UNCITRAL arbitražnim pravilima koja su na snazi na dan 
kada se arbitražni zahtev podnosi. Osim ako strane ne dogovore drugačije, mesto arbitraže će biti 
Ženeva, Švajcarska, a jezik arbitraže će biti engleski. Arbitražni tribunal će se sastojati od samo 
jednog arbitra. Strane su saglasne da će poštovati svaku arbitražnu odluku donetu u skladu sa ovim 
odeljkom kao konačnu presudu u vezi bilo kakvog spora ili kontroverze. 
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Autorska prava 
 

• Prijavljivanjem  na  konkurs  saglasni  ste  da  date  Međunarodnoj  organizaciji  rada  (MOR) 
trajnu,  neopozivu,  bez  materijalnih  obaveza  i  potpunu  licencu  da  koristi,  umnožava, 
predstavlja,  emituje,  prilagođava, menja,  stvara  izvedena  dela,  objavljuje,  distribuira  i  na 
drugi način širi fotografije koje je fotograf poslao u skladu sa ovim sporazumom, uključujući i 
pravo  da  odobri  bilo  koji  broj  podlicenci  drugim  stranama  u  vezi  bilo  kojih  prava 
obuhvaćenih licencom; 

• Podnošenje  prijave  predstavlja  pristanak  i  saglasnost  fotografa  i  svakog  lica  koje  se 
prepoznaje  na  fotografijama  na  davanje  besplatne,  bezgranične,  trajne  licence 
Međunarodnoj organizaciji rada da koristi, prikazuje, distribuira, umnožava i stvara izvedena 
dela od fotografija ili delova fotografija bilo da jesu ili nisu kombinovane sa drugim slikama, 
tekstom  ili  grafikonima,  i  skraćivane, menjane  ili modifikovane,  na  internetu  ili  bilo  kom 
drugom  odgovarajućem  mediju  radi  podizanja  svesti,  davanja  informacija,  izveštavanja, 
obuke ili edukacije, uređivanja, oglašavanja, publiciteta, marketinga, promotivnih ciljeva ili u 
bilo koju drugu svrhu bez bilo kakve kompenzacije fotografu;  

• MOR  zadržava  pravo  da  fotografije  koristi  u  publikacijama  poput  časopisa,  izveštaja, 
kalendara, razglednica ili drugih prigodnih medija; 

• Ako i kada MOR objavi fotografije, nastojaće da osigura da se ime fotografa pojavi na sledeći 
način: MOR / ime fotografa; 

• Fotografije neće biti vraćene; 
• MOR može da napravi  Zbirku  sa  svim  fotografijama  koje  su dostavljene  za ovaj  konkurs  i 

učini ih dostupnim za svaku odgovornu stranu koja bude želela da koristi fotografije na način 
koji MOR odobrava; 

 
Fotograf, propisno imenovani predstavnici strana su se složili sa uslovima učešća i uslovima vezanim 
za autorska prava podnošenjem popunjenog ZVANIČNOG OBRASCA ZA PRIJAVU.  
 


