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2. Območno razstavo fotografij 2012
Pogoji udeležbe:
Pravico do sodelovanja imajo vsi fotografi, ki imajo stalno bivališče na področju občin
Kranjska Gora, Jesenice in Žirovnica.
1. Temi natečaja: A PROSTA
B GORENJSKA ARHITEKTURA
2. Kategorija: Fotografija:
črno bele fotografije ali barvne fotografije: Zahtevani format 30 x 40/45 ali 20 x 30 cm na
podlagi 30 x 40 cm Pošiljki priložite CD s posnetki poslanih fotografij za poznejšo
izdelavo katalogov.
Fotografije, ki ne bodo ustrezale razpisu bodo izločene.
3. Prijavnica: Avtor mora izpolniti priloženo prijavnico in jo priložiti pošiljki.
4. Žirija: Vsa prispela dela, ki bodo zadoščala razpisu bo ocenjevala žirija v zasedbi:
Niko Sladič – MF FZS, EFIAP
Izidor Gašperlin, F1 FZS, AFIAP
Aleš Komovec, F1 FZS
rez. Vasja Doberlet, MF FZS, EFIAP/s
5. Nagrade: V vsaki kategoriji bodo podeljene 3 nagrade in 5 diplom, ter v vsaki temi ena
nagrada za mladega avtorja iz osnovnih in srednjih šol.
6. Objavljanje: Udeleženci natečaja soglašajo, da prireditelji njihova dela razstavijo,
objavijo ali kopirajo za potrebe natečaja.
7. Avtorstvo: Avtorske pravice ostanejo pošiljateljem. Z udeležbo na natečaju avtor
zagotavlja, da so fotografije ali deli fotografij njegovo delo in da sprejema pogoje razpisa.
8. Zagotovila: Prireditelj sprejema obveznost, da bo z deli ravnal skrbno, ne more pa
prevzeti odgovornosti za morebitne poškodbe ali izgubo med transportom.
9. Pošiljanje del: Pošiljke morajo biti poslane brez obveznosti do prejemnika. Pakiranje
mora biti takšno, da bo pošiljka v celoti prispela brez poškodb do organizatorja.

10. Koledar razstave:
Rok za dostavo del:
Žirija:
Obvestila:
Odprtje rastave razstave in podelitev priznanj
Kosovi graščini na Jesenicah.
Pošiljanje katalogov in vračanje fotografij

24. april 2012
28. april 2012
30. april 2012
17. maj 2012 ob 18.uri v
do 25. junija 2012

NASLOV za pošiljanje fotografij:

Fotoklub Jesenice
p.p.37
4270 Jesenice

Kontaktni osebi: Petra Ravnihar, oi.jesenice@jskd.si
Andrej Maver, amaver@siol.net (Franc Črv, franc.crv@telesat.si)
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Strinjam se, da obvestilo o žiriji in vabilo na razstavo prejmem na zgoraj napisano elektronsko pošto!
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