FOTO NATEČAJ
ULIČNA FOTOGRAFIJA:
ZGODBA STAREGA MESTNEGA JEDRA LENDAVE
Koledar prireditve:
Foto potep - ulična fotografija: staro mestno jedro Lendave, petek,18.3.2016
(Organizatorji: Turizem Lendava d.o.o., Foto Šimonka in Foto-video klub Lendava)
Sprejem del do: četrtka, 31. maja 2016
Žiriranje: petek, 3. junija 2016
Žirija: Foto Šimonka 1 član, Foto video Klub 1 član, Terme Lendava 1 član
Obvestilo o žiriranju: ponedeljek, 6. junija 2016
Odprtje razstave in voden ogled razstave: Foto Šimonka in FVKL, petek, 24. junija 2016 (razstava bo na
ogled do 30.9.2016.
Pogoji sodelovanja:
1. Na natečaju, lahko sodelujejo vsi ljubiteljski in poklicni fotografi.
2. Tema natečaja: ULIČNA FOTOGRAFIJA: Zgodba starega mestnega jedra Lendave
3. Vsak udeleženec lahko sodeluje s 4 (štirimi) fotografijami.
4. Poslane fotografije morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočega, za kar ta tudi prevzema vso
odgovornost. Z oddajo del udeleženci natečaja potrjujejo, da so seznanjeni in se strinjajo z vsemi
razpisnimi pogoji natečaja in da so oddane fotografije njihovo avtorsko delo.
5. Vsak udeleženec lahko sodeluje z do 4 fotografijami v digitalni obliki v formatu JPG/JPEG in
dimenziji po daljši stranici vsaj 3000 slikovnih točk (ali več) in ločljivosti 300 ppi, velikost
posamezne datoteke naj ne presega 3MB. Fotografije pošljite na e-mail: info@foto-simonka.si.
6. Datoteke fotografija morajo biti poimenovane s priimkom in imenom avtorja in naslovom dela,
npr. matej_novak_Lendava3
7. Pri digitalni obdelavi oddanih fotografij so dovoljene osnovne korekcije (barvne in tonske,
ostrenje, retuša na fotografiji zajetih prašnih delcev ter izrezovanje in pretvorba v ČB ali toniranje),
ne pa digitalna manipulacija v smislu dodajanja ali odstranjevanja elementov fotografij. Dovoljeni
so posegi v izgled fotografij, ne pa posegi v vsebino fotografij.
8. Vsa prispela dela, ki bodo v skladu z razpisnimi pogoji, bo pregledala in ocenila 3-članska žirija. Pri
ocenjevanju prispelih fotografij bo žirija upoštevala ustreznost razpisani tematiki, izvirnost in
izpovednost del ter estetska in tehnična merila. Vse odločitve žirije so dokončne ter nepreklicne in
se nanje ne bo moč pritožiti. Žirija bo izbrala najboljše fotografije in naredila izbor za razstavo v
starem mestnem jedru Lendave. Najboljše fotografije bodo nagrajene in razstavljene v starem
mestnem jedru Lendave v obdobju od 24.6. do 30.9.2016.
9. Udeležba na natečaju je brezplačna.
10. Organizator lahko poslana dela uporabi za promocijo starega mestnega jedra oziroma predstavitev
projekta v medijih.
11. Rezultati žiriranja bodo objavljeni na spletni strani Foto video kluba Lendava in Turizma Lendava
d.o.o. (http://www.fvkl.si/ in http://www.turizem-lendava.si/SI_index.php).
12. Organizacijski odbor: Jolanda Šimonka Milič, Ladislav Sobočan in Monika Bači.

PRIJAVNICA

FOTO NATEČAJ
ULIČNA FOTOGRAFIJA:
ZGODBA STAREGA MESTNEGA JEDRA LENDAVE
Priimek:
Ime:
Naslov:

Uradna uporaba

Poštna številka – Mesto/
Fotografsko društvo/klub
Razstavljalski naslov
Elektronski naslov
Dolžina naslova fotografije naj ne presega 20 znakov
Naslov fotografije in leto posnetka:

Ime datoteke

1)______________________________________

______________________________________

2)______________________________________

______________________________________

3)______________________________________

______________________________________

4)______________________________________

______________________________________

Z oddajo del udeleženci natečaja potrjujejo, da so seznanjeni in se strinjajo z vsemi razpisnimi pogoji
natečaja in da so oddane fotografije njihovo avtorsko delo.

