3. mladinski fotografski natečaj

PORTRET 2022

V sklopu projekta "KULTURNI KOLAŽ - kolaž mladinskega ustvarjanja" razpisujemo 3. mladinski
fotografski natečaj PORTRET 2022, v soorganizaciji Mladinskega centra Jesenice, JSKD Jesenice
in Fotografskega društva Jesenice ter pod pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenija.
Kot pripravo na natečaj vam v mesecu marcu ponujamo tudi brezplačno izobraževanje o
portretni fotografiji - več informacij TUKAJ.

Fotografski natečaj Portret je namenjen mladim do 29. leta starosti s stalnim
prebivališčem v Sloveniji.

RAZPISNI POGOJI SODELOVANJA:
ROK ZA ODDAJO:
KATEGORIJI:

ŽIRIJA:

NAGRADE:

21. april 2022
2 starostni kategoriji:
kategorija A: do 14 let
kategorija B: od 15 do 29 let
Helena Tahir – umetnica/ slikarka
Andreja Ravnak - fotografinja
Andraž Muljavec - fotograf

1. mesto:
zlata FZS medalja + LED tuba "NanLite Pavotube II 6C"
2. mesto:
srebrna FZS medalja + praktične nagrade
3. mesto:
bronasta medalja FZS + praktične nagrade
4. - 8. mesto
diploma FZS + praktične nagrade
najuspešnejši avtor:
naramni trak za fotoaparat "Peak Design Slide"

© Valentina Stankovič

KOLEDAR:

Rok za pošiljanje fotografij ………..….............. do 21.4.2022
Izbor fotografij ……………….….…............................. do 7.5.2022
Obvestilo o rezultatih …………….….................... do 10.5.2022
Odprtje razstave ………………………. predvidoma 27.5.2022
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PRIJAVA:

Avtor mora izpolniti e-prijavnico.
Nepopolnih in prepozno prispelih prijav ne bomo upoštevali.

PRIJAVA
ali na spletni strani www.mc-jesenice.si
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FOTOGRAFIJE:

Vsak avtor lahko pošlje največ 5 fotografij.
Fotografije morajo biti v formatu JPG/JPEG, najmanj 3000 pikslov po
daljši stranici, velikost posamezne fotografije ne sme presegati 5 MB.
Poimenovanje datotek:
(prosimo za pravilno poimenovanje in točne podatke):
zadnje 4 cifre telefonske številke_zaporedna št. fotografije_ naslov
Primer: 3969_1_Potovanje skozi cas (BREZ ŠUMNIKOV!)
Fotografije morajo biti brez dodatnih umetnih robov in podpisa.
Fotografije pošljete na mail jesenicemc@gmail.com z zadevo
»FOTO NATEČAJ PORTRET 2022«.
Poslane fotografije morajo biti avtorsko delo sodelujočega, za kar slednji
prevzema polno odgovornost. Avtorske pravice ostanejo avtorjem.
Organizator si pridržuje pravico da dela razstavi, objavi, tiska in uporabi
za potrebe natečaja.
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RAZSTAVA:

Odprtje razstave in podelitev nagrad bosta v prostorih
Mladinskega centra Jesenice predvidoma 27. maja 2021 ob 18. uri.
O razstavi bodo sodelujoči obveščeni naknadno.
Na odprtju razstave si boste lahko ogledali razstavo nagrajenih
fotografije ter projekcijo sprejetih fotografij na natečaju.

SODELOVANJE NA NATEČAJU JE BREZPLAČNO.

DODATNE INFORMACIJE:
Nik Bertoncelj
vodja foto natečaja

Email
nik@foto-vidmar.si

Več informacij najdete na spletni strnai www.mc-jesenice.si
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Telefon
070-333-969

