
 

 

 

“Të lidhim besen për… pajtim!” 
Konkurs Fotografik  

 

 

Përdori fotografitë tuaja për të sensibilizuar mbi paqen dhe pajtimin në Shqiperi! Bëhu pjesë e 

konkursit tonë dhe dërgo fotografitë tuaja mbi këtë temë! 

Të gjithë kategoritë janë të mirëpritura! Ndihmo Operazione Colomba! 

Fito çmimet! Paraqiti fotografitë tuaja në një ekspozitë tek Galerija ARKAPIA pranë qendrës 

rinore ARKA në Shkoder. 

 

Çmimet: i pari: 3000 lek - i dyti: 2000 lek - i treti: 1000 lek 

 

Fotogratitë fituese do të printohen dhe do të jenë në pronësi të artisteve 

 

Dërgo fotografitë në adresen: operazionecolomba.al@apg23.org 

 

Afati brënda datës: 10 korrik 2016 

 

Nëse fotografitë do të shiten, një pjesë do t'i shkojë artistit. Paraqitja do të vlerësohet nga 

studentet e kursit të fotografisë të Operazione Colomba-s. Operazione Colomba ruan të drejten 

mbi përdorimin e fotografivë për promovimin dhe misionin e saj. Mirëpresim kontributin tuaj 

artistik mbi pajtimin dhe paqen. 

 

Njoftimi REGJISTRIMI dhe të gjitha informatat në lidhje me konkursin mund të gjenden 

në faqen e internetit www.kundergjakmarrjes.org 

 

RREGULLORJA  

 

Pjesëmarrja në konkurs është e lirë 

dhe e hapur për foto-amatorë, profesionistë dhe shoqatat vullnetare. 

Për të marrë pjesë, duhet të dërgoni fotot në adresën e-mail operazionecolomba.al@apg23.org 

me informacionet e mëposhtëm (pa këto të dhëna, regjistrimi nuk do pranohet): 

 

Titulli i Fotografisë - Kategoria (specifikoni nëse jeni foto-amator, profesionist apo shoqatë vullnetare) 

- Mbiemri - Emri - Data e linde - Qyteti - Telefoni -  

 

Gjithashtu kopjoni tekstin e mëposhtëm: 

- Deklaroj që zotëroj pronësinë e të gjitha imazhet e dërguara dhe komponentët e tyre, vërtetoj 

saktësinë e informacionit të dhënë, pranoj në të gjitha pjesët e saj rregulloren e këtij konkursi  

dhe autorizoj për përdorimin e plotë të imazheve të dërguar nga unë pa kompensim, në të 

tashmen dhe në të ardhmen, në të gjitha format e komunikimit të lejuar me ligj, duke 

mbajtur përgjegjësinë për përmbajtjen që ato kanë. 

- Nëse fotot paraqesin imazhet e njerëzve të njohur, me anë të kësaj rregullore, konsideroj të 

padëmshme shoqatën Operazione Colomba-Papa Xhovani XXIII për përdorimin e fotove. 

- Autorizoj shoqatën Operazione Colomba-Papa Xhovani XXIII për përpunimin e të dhënave  

personale.  

mailto:operazionecolomba.al@apg23.org
http://www.kundergjakmarrjes.org/

