
 

 

MTÜ AUH fotokonkurss „Kass, kes leidis oma pesa“ 

Tingimused 

 

1. Fotokonkursi teema on „Kass, kes leidis oma pesa“. 

2. Fotokonkursi eesmärgiks on tutvustada koduta loomade turvakodude võrgustikku 

Pesaleidja (www.pesaleidja.ee).  

3. Fotokonkursi toimumise ajal kogub MTÜ AUH annetusi Pesaleidja hoiukodudes olevate 

loomade raviks. Annetusi saab teha kuni 6. novembrini 2015. a. Annetus tuleb kanda 

selgitusega „Pesaleidja“ MTÜ AUH arvelduskontole EE042200221044497759 

(Swedbank) või EE861010220094983013 (SEB).   

4. Soovitavalt on fotokonkursile saadetavad fotod seotud koduta loomadega. Koos 

fotodega võib saata ka fotodel olevate loomade lühitutvustuse (kuni 500 tähemärki 

koos tühikutega). 

5. Konkursil võivad osaleda kõik inimesed, välja arvatud MTÜ AUH liikmed ja fotokonkursi 

toetajate töötajad. 

6. Iga osaleja võib saata kuni 3 fotot. 

7. Foto minimaalne suurus on 2048x1536 pikslit. 

8. Foto ei tohi olla digitaalselt töödeldud, va minimaalne kontrastsuse, heleduse ja värvi 

korrektsioon ning teravustamine. Lubatud on foto vähene lõikamine. Fotodel ei ole 

lubatud elementide kustutamine või asendamine, va tolmu vms eemaldamiseks fotolt. 

Foto ei tohi olla mitmest fotost kokku pandud. Ei tohi esitada ka digitaalselt kokku 

kleebitud panoraame. 

9. Fotofail peab olema jpg formaadis ja fail ei tohi olla suurem kui 5 MB. 

10. Korraldajatel on õigus tasuta ja ilma täiendavat nõusolekut küsimata kasutada 

konkursile esitatud fotosid konkursist teavitavatel ja edendavatel või MTÜ-d AUH 

reklaamivatel või loomakaitset propageerivatel eesmärkidel koos autori nime 

äratoomisega. Fotokonkursile saadetud fotod lisatakse MTÜ AUH Facebook’i galeriisse.  

11. Korraldajad jätavad endale õiguse konkursi käigus reeglite täpsustamiseks ja 

täiendamiseks. 

12. Fotode esitamise viimane tähtaeg on 23. oktoober 2015. a. 

13. Fotod tuleb saata aadressile fotokonkurss@auh-auh.ee. E-mailis peab olema kirjas foto 

autori nimi ja telefoni number. 

14. Foto esitamisega kinnitab esitaja, et omab kõiki fotoga seotud autoriõigusi. 

15. Fotokonkursi tulemused avaldatakse hiljemalt 8. novembril 2010.a MTÜ AUH 

Facebook’i lehel www.facebook.com/MTUAUH. 
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16. Auhindadega premeeritakse kolme parimat fotot. Peaauhinnaks on Baar Bistroo 

Kukeke (www.kukeke.ee) kinkekaart väärtusega 50 eurot.   

17. Parimateks fotodeks loetakse fotod, mis koguvad MTÜ AUH Facebook’i lehel olevas 

galeriis enim meeldimisi („laike“). 

18. Parimad fotod selgitatakse välja orienteeruvalt 6. novembril 2015. a kell 21.00. 


