
OLE MEIE KÜLALISFOTOGRAAF! 
 

Reeglid 
 
„Ole meie külalisfotograaf!” on projekt, mida korraldab EP kommunikatsiooni direktoraadi 
veebilehe toimetus. Igal kuul keskendub projekt ühele aktuaalsele teemale, millel on Euroopa 
Liidule suur tähtsus ja mõju. Igal kuul annab EP projekti algusest ja lõpust teada läbi 
sotsiaalmeedia ja vastava uudislooga parlamendi veebilehel. 

 
Projektis võivad osaleda kõik vähemalt 18aastased ELi elanikud, olenemata elukutsest, kui 
nad täidavad reeglid, eelkõige nõude, et neile kuulub oma fotode autoriõigus ja nad annavad 
Euroopa Parlamendile õiguse kasutada fotosid mittekaubanduslikul eesmärgil EP veebilehel 
ja sotsiaalmeedia platvormidel. 

 
Osalemisvormi saates nõustub osaleja käesoleva eeskirjaga, sh selle hilisemate muudatustega, 
mis võivad vajalikuks osutuda, nt force majeure’i korral. 
 

 

1. Sobivus 
 

 Osaleja peab olema vähemal 18aastane ELi elanik. 



1.1. Autoriõigus  

 

 Esitatud foto peab olema osaleja originaallooming. 
 

 Osaleja kinnitab ja garanteerib, et: 
o foto on tema tehtud 
o ühelegi kolmandale isikule ei kuulu esitatud foto autoriõigust ega muid 

intellektuaalomandi õigusi 
o esitatud töö ei riku ühegi kolmanda isiku autoriõigust ega intellektuaalomandi 

õigusi. 


 Käesolevaga annab osaleja Euroopa Parlamendile mittevälistava õiguse kasutada 
esitatud fotot tasuta mittekaubanduslikul eesmärgil EP veebilehel ja EP 
sotsiaalmeedia platvormidel. 

 Esitatud töö(de) autoriõigus jääb osalejale. 


 Foto autori nimi avaldatakse iga kord, kui Euroopa Parlament fotot reprodutseerib või 
avalikkusele esitab. Osaleja võib ise otsustada, millisel kujul ta soovib oma nime 
avaldada (vt osalemisvormi). 


 Osaleja kinnitab ja garanteerib, et ta on saanud kõikidelt fotol kujutatud isikutelt loa 

foto avaldamiseks. 


 Kui võitnud foto kujutab lapsi, keda võib foto järgi ära tunda, palutakse fotograafil 
saata lapse vanemate või eestkostja allkirjastatud luba foto kasutamiseks. 



 
2. Projekti kestus 
 

Projekt algab reedel, 9. jaanuaril 2015 ja jätkub igakuiselt kuni septembrini (kaasa arvatud). 

Nii žürii kui publiku lemmik tehakse teatavaks 2015. aasta oktoobri lõpus. 

 
 

3. Kuidas osaleda 
 
Projektis osalejad peavad registreerumiseks täitma ametliku osalemisvormi ja saatma selle 
elektronpostiga. Tavalise postiga või muul viisil saadetud dokumente valikut tehes arvesse 
ei võeta. 

 

Osaleja peab saatma oma töö koos osalemisvormiga järgmisel elektronposti aadressil:  
webcom-flickr@europarl.europa.eu. Kirja teemaks märkida: „topic (topic of the month) 
entry”. Osaleja peab täitma osalemisvormi, lisama pildi nime ja lühikirjelduse (kuni 100 
sõna) selle kohta, mida pilt kujutab. Osalemisvorm peab sisaldama ka osaleja täisnime, 
vanust, elukohariiki, kehtivat elektronposti aadressi, et osalejaga oleks võimalik 
ühendust võtta, ning osaleja lühikirjeldust. 

 

Osaleja peaks jätma endale kõikide esitatud materjalide koopiad, sest neid ei tagastata. 

 
Iga osaleja võib esitada ainult ühe foto ühe teema kohta, kui ei ole teistmoodi märgitud. 

 
Osalejad peavad saatma oma töö elektronkirja manusena, mille suurus ei ületa 5MB. 

 
Iga osaleda soovija peab saatma eraldi osalemisvormi. 

 

 

4. Nõuded fotole 
 
 

 Foto tuleb saata digitaalselt järgmisele elektronposti aadressile:  webcom- 
flickr@europarl.europa.eu 

 Foto võib olla mustvalge või värviline. 


 Foto resolutsioon peab olema vähemalt 72 punkti tolli kohta, kuid soovitav on 300 
punkti tolli kohta. 


 Foto pikem külg (horisontaalne või vertikaalne) peab olema vähemalt 1024 pikslit, 

kuid soovitatav on 2048 ja maksimaalne 9933 pikslit. Foto peab olema jpg formaadis. 
 Faili suurus ei tohi ületada 5MB. 


 Faili nimi peab sisaldama osaleja eesnime ja perekonnanime (nt Jaan Tamm_EP 

Guest photographer.jpg). 
 Fotol peab olema nimi ja lisada tuleb kuni 100 sõna pikkune lühikirjeldus. 


 Osaleja võib fotot töödelda. See tähendab, et kujutise värve ja kompositsiooni võib 

algse kujutisega võrreldes muuta (montaaž, kollaaž, retušeerimine jne). Ka teravust ja 
kontrasti on lubatud muuta. 
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5. Andmekaitse 
 
Osaleja poolt valikuprotsessi käigus Euroopa Parlamendile saadetud isikuandmeid töödeldakse 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 45/2001 

(üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning 

selliste andmete vaba liikumise kohta)
1
 kohaselt. Andmeid kasutatakse ainult käesoleva 

projekti huvides. Osalejal on õigus oma andmetele juurde pääseda ja ebatäpseid või 

puudulikke andmeid parandada. Kui osalejal on küsimusi tema isikuandmete kasutamise 

kohta, tuleb need saata aadressil webcom-flickr@europarl.europa.eu. 

 

Osaleja nõustub osalemisvormil olevate andmete kasutamisega Euroopa Parlamendi 

veebisaidil ja EP sotsiaalmeedia platvormidel seoses väljavalitud tööga, kui ta peaks võitjaks 

osutuma. 

 

Osaleja peab suutma tõestada oma isikut, vanust ja elukohta sellisel viisil, et 

parlamendil oleks võimalik eeskirja täitmist kontrollida ja rikkujaid karistada. 

 

 

6. Valikukomisjon 
 

Fotosid hindab spetsiaalne komisjon koos meie fototoimetajaga. 

 

 

7. Auhind 
 

Igakuist võitja teavitatakse elektronposti teel ning EP veebisaidil ja EP sotsiaalmeedia 

platvormidel avaldatakse võitjast pilt ja artikkel, samuti võitnud foto. Võistluse lõpus valib 

žürii üldvõitja. Lisaks saavad inimesed kogu konkursi jooksul hääletada iga kuu 10 parima 

foto vahel, publiku lemmikuks osutub kõige enam like'e saanud foto.  

 

Mõlemad võitjad saavad kutse novembris Strasbourgis toimuvale Euroopa Parlamendi 

täiskogu istungile ja võimaluse teha seal fotoreportaaž.  

 

Juhime tähelepanu asjaolule, et võitjaid ei võeta EP teenistusse ja nad ei saa oma töö eest 

tasu, kuid Euroopa Parlament kannab kõik kulud, mis on seotud üldvõitja osalemisega 

täiskogu istungil (reisikulud, elamiskulud jne). 

 

 

8. Vastutuse piiramine 
 

Euroopa Parlament ei võta mingit vastutust esitatud tööde sisu eest. Kolmanda isiku õiguste 

võimaliku rikkumise eest vastutab ainult osaleja. 

 
Euroopa Parlament ei vastuta mingil juhul otsese ega kaudse kahju eest, mida projektis 

osalemine võib tekitada, samuti ei maksa Euroopa Parlament mingit rahalist tasu. 
 

Kui projekt muul põhjusel kui Euroopa Parlamendi soovil kas osaliselt või täielikult 

edasi lükatakse, tühistatakse või peatatakse, ei oma Euroopa Parlament mingit vastutust. 

_______________________ 
1  http://www.europarl.europa.eu/tools/disclaimer/documents/l_00820010112fr00010022.pdf 

mailto:webcom-flickr@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/tools/disclaimer/documents/l_00820010112fr00010022.pdf


9. Muud sätted 
 

Euroopa Parlament jätab endale õiguse osalemistaotlus tagasi lükata, kui see ei vasta 

käesolevale eeskirjale või kui esitatud töö rikub kolmanda isiku õigusi või on obstsöönse 

sisuga. 

 

Projekti suhtes kohaldatakse Belgia õigust. 

 

Vaidlusi, mida ei õnnestu lahendada poolte kokkuleppel, on pädevad lahendama ainult Belgia 

kohtud. 


