
 

 

 
  

 
 

 

 
 
 
 

INSTAGRAM FOTO NATJEČAJ 
 
 
 

 

Došlo je vrijeme da podijelite i pokažete Vaše fantastične fotografije snimljene u Nacionalnom parku 

Brijuni! 

Inspirirajte se Mediteranom i pridružite se našem prvom Instagram foto natječaju! Pobjednici lokalnog 

natječaja na području Nacionalnog parka Brijuni sudjelovati će u drugom krugu na međunarodnom 

natjecanju najboljih slika snimljenih diljem mediteranskih zaštićenih morskih područja uz mogućnost 

osvajanja zaista sjajnih nagrada! 

Vaše će fotografije oživjeti: sudjelovanjem u foto natječaju doprinosite međunarodnom projektu MPA 

Engage koji se odvija u okviru Interreg Med programa s ciljem podizanja svijesti, angažiranje ljudi i 

uključivanja društva u očuvanje okoliša i stjecanje znanja o sredozemnom morskom okolišu u kontekstu 

klimatskih promjena. Vaše fotografije ulaze u izbor za našu izložbu o utjecaju klimatskih promjena na 

Sredozemlje, pomoću koje će se širiti svijest o važnosti zaštićenih morskih područja za zaštitu morskih i 

obalnih prirodnih i društvenih zajednica. 

< 4 SLIKE ZA MEDITERAN >
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KATEGORIJE 
 

Pozivamo vas da se prijavite sa originalnim fotografijama, zabilježenim na kopnenim i podvodnim 
staništima, novim ili starim slikama, sadašnjim ili drevnim koje su povezane uz morska i obalna područja 
Nacionalnog parka Brijuni a pripadaju jednoj od sljedećih kategorija: 

Prepoznaj prirodne vrijednosti Fotografije koje prikazuju ljepotu i bogatstvo morskih i obalnih 
staništa, bioraznolikost Brijuna te ključne, karizmatične ili rijetke vrste  (#ValueMPA) 

Uoči promjenu Fotografije koje odražavaju utjecaj klimatskih promjena na biološke, geološke i 
socijalne aspekte, egzotične i invazivne vrste podmorja, te ostale procese globalnog zagrijavanja koji 
remete ravnotežu ekosustava na Mediteranu.  (#ImpactMPA). 

Stvaraj promjenu Fotografije koje objašnjavaju kako ljudi i organizacije poduzimaju mjere za 
ublažavanje, suzbijanje ili prilagođavanje posljedicama klimatskih promjena u obalnom i morskom 
području. (#ActionMPA). 

Oživi prošlost fotografije koje otkrivaju stanje morskih ekosustava i bioraznolikosti u prošlosti i/ili 
njihov razvoj i promjene uslijed izravnih ili neizravnih ljudskih aktivnosti. (#OldMPA). 

 

Organizatori natječaja zadržavaju pravo da se promijeni kategorija koju su sudionici u početku dodijelili 
fotografiji. 

 

 

KAKO SUDJELOVATI  
 
Kao prvo, zaprati nas na Instagramu!  @MPAengage 

A onda… 

● Objavi sliku na svom Instagram profilu između 1. kolovoza i 31. listopada 2020. 
● Tagiraj nas u objavi kao @MPAengage 
● Opiši nam što slika prikazuje!  
● Odaberi kategoriju slike i stavi pripadajući hashtag (pogledaj gore kategorije) 
● U opisu, nemoj zaboraviti nadodati i slijedeće ključne riječi: #MPAcontest I #BrijuniMPA 
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Moguće je objaviti više od jedne fotografije u istoj objavi, ali samo ako sadrže informacije o istom 
organizmu, staništu, procesima ili fenomenu! 

Svaki Instagram profil može sudjelovati sa najviše dvije objave po kategoriji. Nije dopušteno objaviti iste 
slike u različitim kategorijama!  

Natječaj je otvoren za sve osobe starije od 18 godina i svih nacionalnosti! 

Sudionici moraju imati javni Instagram profil!  

 

UVJETI 
● Možeš objaviti fotografije koje su povezane sa obalnim i morskim područjem zabilježenim unutar 

Nacionalnog parka Brijuni bilo koje godine 20. i 21. stoljeća!  
● Fotografije moraju biti original od osobe koja ju je zabilježila i objavila na svom profilu uz uvjet da 

fotografija nije bila nagrađivana na prijašnjim natječajima.  
● Možete nam poslati slike u boji ili crno-bijele. Možete urediti svjetlinu i kontrast kako biste istaknuli 

neke aspekte slika i povećali njihovu atraktivnost. Izmjene na fotografiji koje mijenjaju stvarno 
stanje nisu dopuštene.  

Preporuka je organizatora da sudionici doprinesu istraživanju mora i novim spoznajama na način da 
podijele svoje fotografije na nekoj od sljedećih platformi znanosti građana (eng. Citizen science) ukoliko su 
usklađene s određenim istraživačkim projektom: 

 Sea Watchers https://www.observadoresdelmar.es/ 
● Reef Check Mediterranean https://www.reefcheckmed.org/italiano/reef-check-med/ 
● Diverse Alert Newtork Europe https://www.daneurope.org/home 
● Oddfish Facebook Page https://www.facebook.com/groups/1714585748824288/ 

 
PRAVILA I VLASNIŠTVO 
Odabrane fotografije mogu se koristiti u projektnim aktivnostima za potrebe komunikacije te se mogu 
koristiti za izložbe i ostale materijale u cilju širenja svijesti o važnosti zaštićenih morskih područja za zaštitu 
morskih i obalnih prirodnih i društvenih zajednica. 

Prijavom na foto natječaj odobravate projektu MPA-Engage pravo na upotrebu fotografije na bilo koji 
način i bez ikakvog ograničenja, dajete pravo na objavljivanje, distribuciju, kopiranje, uređivanje, 
prikazivanje u tiskanom ili elektroničkom obliku i u slučaju da fotografija nije pobijedila u nagradnom 
natječaju.   

MPA Engage projekt obvezuje se spomenuti puno ime autora odabrane fotografije prilikom korištenja iste.  
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Zadržavamo pravo ukinuti kategoriju ukoliko je broj prijavljenih fotografija manji od broja pet  

Zadržavamo prava na promjenu pravila i uvjete foto natječaja  

 

 

KOMISIJA 
 
Nacionalni park Brijuni sastavit će žiri od najmanje 5 osoba koji će odabrati najbolju fotografiju za svaku 
kategoriju, prema različitim predefiniranim kriterijima kriterijima koje će sam žiri odrediti (npr. 
znanstveni/društveni/okolišni interes fotografije, potencijal fotografije u podizanju svijesti o klimatskim 
promjenama, estetika, kvaliteta, originalnost itd.). Odabir pobjednika provesti će se tijekom studenog 
2020. godine. 

Četiri pobjednika ući će u međunarodni krug foto natječaja, zadržavajući iste kategorije. Komunikacijski 
tim projekta MPA Engage odabrati će međunarodni žiri od najmanje 5 ljudi koji nisu povezani sa niti jednim 
zaštićenim morskim područjem. Za svaku kategoriju, žiri će odabrati najbolju fotografiju među 
pobjednicima prvog kruga lokalnih natječaja. Odabir pobjednika provest će se tijekom studenog 2020. 
godine. 

 

 

IZLOŽBA 
 
Nakon provedenog natječaja, najbolje fotografije i fotografije pobjednika biti će odabrane kako bi se 
uspostavila neprofitna izložba u svrhu podizanja svijesti građanstva o prirodnim vrijednostima 
Sredozemnog mora i potrebi edukacije o prilagodbi i utjecaju klimatskih promjena na morska zaštićena 
područja. Organizatori će kontaktirati autore odabranih fotografija i zatražiti njihovu verziju u punoj 
rezoluciji. 

 

 
NAGRADE 
 
Nagrade lokalnog natječaja osigurava Javna ustanova Nacionalni park Brijuni. Nagrade lokalnog natječaja 
po kategorijama osiguravaju 2 puta po dvije ulaznice sa najmom bicikle (2h) te 2 puta po 1 noćenje za 2 
osobe u Hotelu Neptun na otoku Veliki Brijun.  
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Pobjednici će također biti automatski izabrani da budu dio velike međunarodne izložbe te će isti 
automatski imati mogućnost sudjelovanja u međunarodnom natječaju za najbolju fotografiju.  

Vrijedne nagrade međunarodnog natječaja osigurati će sponzori Scubapro i Paralenz.  

 

 

 

LOKALNA PRAVILA 
 
Članak 1. Organizator nagradnog natječaja  
 
Nagradni natječaj Instagram foto natječaj raspisuje Nacionalni park Brijuni i MPA- Engage projekt u okviru 
Interreg MED programa.  Brijuni bb, 52100 Pula, Hrvatska, OIB: 97193158584 
 
Članak 2. Trajanje i svrha nagradnog natječaja  
 
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije MPA-Engage projekta od 1.08 do 31.10.2020 na službenom 
Instagram profilu JU NP BRIJUNI.  
 
Članak 3. Fond nagrada koji utvrđuje organizator  
 
Kategorije natječaja su: 
1. Prepoznaj prirodne vrijednosti #ValueMPA 
2. Oživi prošlost #OldMPA 
3. Uoči promjenu #ImpactMPA 
4. Stvaraj promjenu #ActionMPA 
 
Organizator dodjeljuje ukupno 4 nagrade. Iz svake kategorije biti će odabran jedan pobjednik. Nagrade po 
kategorijama za najbolju fotografiju su: 
#ValueMPA - 2 ulaznice u NP sa najmom 2 bicikla na 2 h 
#ImpactMPA - 1 noćenje za 2 osobe u sobi na morskoj strani depadanse Neptun 
#ActionMPA - 1 noćenje za 2 osobe u sobi na morskoj strani depadanse Neptun 
#OldMPA - 2 ulaznice u NP sa najmom 2 bicikla na 2 h 
 
Dio sudionika i pobjednici će također biti automatski izabrani da budu dio velike međunarodne izložbe te 
će pobjednici automatski imati mogućnost sudjelovanja u međunarodnom natječaju za najbolju fotografiju 
na Mediteranu. 
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Članak 4. Način sudjelovanja i proglašenje pobjednika  
 
U nagradnom foto natječaju mogu sudjelovati sve punoljetne osobe koje prihvaćaju sva navedena pravila 
te uvjete sudjelovanja.  
 
Sudionici sudjeluju u nagradnom natječaju objavljivanjem fotografije na svojem Instagram profilu iz jedne 
od ponuđenih kategorija koristeći ključne riječi #MPAengage #MPAcontest #BrijuniMPA te ključnu riječ 
kategorije na koju se prijavljuju (#ValueMPA, #ImpactMPA, #ActionMPA,  #OldMPA). Nagradni natječaj 
traje od 1.08 do 31.10.2020. Lokalni žiri je u sastavu: Lenka Vidas, Marija Štoković, Lena Puhar O’Grady, 
Petra Lukež i Bojana Musulin. Najbolja fotografija iz svake kategorije odabrati će se krajem studenog 2020.  
Dobitnici će biti objavljeni na Instagram profilu organizatora neposredno nakon odabira od strane žirija.  
 
Sudionici ovoga nagradnog natječaja ne mogu zahtjevati nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade 
od onih koje su navedene ovim pravilima od strane Organizatora niti se nagrada može zamijeniti za novac.  
Prijavom na nagradni natječaj sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima te da ih prihvaćaju u cijelosti.  
 
Članak 5. Preuzimanje nagrade  
 
Dobitnici nagradnog natječaja svoje nagrade mogu preuzeti na ulazu JU NP Brijuni ili u dogovoru sa 
Organizatorom. O načinu preuzimanja nagrada dobitnici će biti obaviješteni od strane Organizatora.  
 
Dobitnik nagradu može realizirati uz osobnu iskaznicu – nagrada nije prenosiva.  
 
Nagradu je potrebno iskoristiti do srpnja 2021. godine.  
 
 
Članak 6. Korištenje osobnih podataka  
 
Sudionici u nagradnom natječaju sudjelovanjem prihvaćaju pravila nagradnog natječaja i daju dozvolu 
Organizatoru za obradu podataka (ime i prezime) koja će omogućiti transparentno proglašenje pobjednika. 
Organizator će obrađivati podatke do okončanja nagradnog natječaja i marketinških aktivnosti vezanih uz 
provođenje samog nagradnog natječaja.  
 
Organizator će poduzeti sve potrebne mjere koje će osigurati da se osobni podatci sudionika u nagradnom 
natječaju obrade i koriste na siguran način u skladu s GDPR uredbom.  
 
 
Članak 7. Ova objava nije sponzorirana od strane Facebooka i Instagrama 
 
Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije povezan s Facebookom i Instagramom, ne promiču ga ni 
sponzoriraju. Svoje podatke koje dajete isključivo su za potrebe potpune funkcionalnosti ovog nagradnog 
natječaja JU NP Brijuni i MPA-Engage projektnog tima za komunikaciju, ne Facebooku i Instagramu. 
Napominjemo, Facebook i Instagram su javni prostori i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) 
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može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko 
sudionici nagradnog natječaja objave sadržaj/fotografije i video na našoj web i Facebook stranici i 
Instagram profilu smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te JU NP ne snosi odgovornost za sadržaj istih, 
kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od strane bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat 
ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj web, Facebook i Instagram stranici (uključujući 
fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu 
takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici nagradnog natječaja daju Organizatoru dopuštenje za 
korištenje cjeloukupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se 
ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po toj osnovi pripadaju.  
 
 
Članak 8. Dostupnost pravila nagradnog natječaja 
  
Pravila su objavljena na službenoj web stranici Organizatora (JU NP Brijuni) te su dostupna svim 
sudionicima tijekom trajanja nagradnog natječaja.  
 
Za sve eventualne sporove nastale tijekom trajanja nagradnog natječaja Instagram foto natječaj koje nije 
moguće riješiti sporazumno nadležan je sud u Puli.  
 
Pravila nagradnog natječaja vrijede od 1.08.2020 do 31.10.2020.  
 

 
KONTAKTI 
 
Za bilo kakva dodatna pitanja i pojašnjenja obratite se: 

 JU NP BRIJUNI, Lena Kukoleča:  lena.kukoleca@np-brijuni.hr  

 MPA Engage PROJEKTNI TIM: mpaengage@gmail.com 

 

 

JEDVA ČEKAMO VIDJETI TVOJE FOTOGRAFIJE! 


