V okviru 11. Salona VinDel – salona vina in delikates, ki bo potekal
v sredo 24. oktobra 2018 v hotelu Draš v Mariboru
in v sodelovanju z revijo Digitalna kamera – Revija za sodobnega fotografa
vabimo vse ljubitelje fotografije in razvajanja brbončic k sodelovanju na

fotografskem natečaju

ex tempore VinDel 2018
O DOGODKU
Salon dobrot - mnogim najokusnejši dan v letu!
11. Salon VinDel je prestižni mednarodni salon vina in delikatesnih proizvodov višjega
kakovostnega razreda, prvovrstno vinsko kulinarično doživetje, ki bo potekalo v sredo
24.10.2018 od 9.45 do 18.00 ure. Razstavni prostori se bodo nahajali v veliki prireditveni
dvorani hotela Draš ob vznožju Pohorja. Več o dogodku najdete na spletni strani
http://www.vindel.si.

O FOTOGRAFSKEM NATEČAJU
Ex tempore VinDel 2018
z bogatim nagradnim skladom
_________________________________________________________________________
KDAJ, KJE
Fotografski natečaj - ex tempore bo potekal na dan prireditve, 24.10.2018, na lokaciji 11.
Salona VinDel v hotelu Draš v Mariboru. Zbor vseh prijavljenih fotografov bo ob 10.15 na
razstavnem prostoru Digitalne kamere, kjer bodo podana podrobna navodila in pojasnila.
Če se boste na prireditev pridružili samo v popoldanskem času, je možno informacije dobiti
na istem razstavnem prostoru tudi tekom celega dogodka.
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
PRIJAVE
Za sodelovanje na Ex tempore so potrebne predhodne prijave zaradi zagotovitve brezplačnih
FULL PASS PRESS VSTOPNIC, s katerimi bodo udeleženci imeli vstop na vse degustacije in
razstavne prostore. Prijave se sprejemajo do ponedeljka, 22.10.2018 na elektronsko pošto
info@digitalna-kamera.si
V sporočilu z naslovom »PRIJAVA NA EX TEMPORE VINDEL 2018« je potrebno navesti svoje
podatke:
- ime, priimek, naslov
- telefonska številka
- naslov elektronske pošte
Press vstopnice boste prejeli na licu mesta, t.j. v hotelu Draš pri vstopu na razstavišče.
_________________________________________________________________________
TEMA
Da bi bilo fotografsko dogajanje še bolj pestro, sta na voljo dve temi:
A) SALON VINDEL 2018
fotografije posnete 24.10.2018 na razstavišču salona v hotelu Draš Maribor;
pričakuje se posnetke na temo vrhunskega vina in delikates
B) VINO IN GROZDJE
tematsko vezano na osrednjo temo salona VinDel, fotografije pa so lahko posnete
kjerkoli in niso vezane na časovni okvir dogodka
_________________________________________________________________________
ODDAJA FOTOGRAFIJ
Vsak avtor lahko odda največ 4 fotografije na temo A in 4 fotografije na temo B, skupaj torej
največ 8 fotografij.
Fotografije je potrebno oddati najkasneje do 31.10.2018 na elektronski naslov
info@digitalna-kamera.si
Minimalna velikost fotografij je 2500 pix po daljši stranici.
Sprejemajo se fotografije v JPG obliki.
Fotografije je potrebno poimenovati z imenom in priimkom avtorja ter naslovom fotografije,
npr. Janez Novak_Kozarec.jpg
Na fotografijah niso dovoljeni napisi, vodni žigi in dodatni okvirji.
Avtorji fotografij se z udeležbo na natečaju strinjajo z razpisnimi pogoji in dovoljujejo
uporabo fotografij za promocijske potrebe natečaja v tiskanih in elektronskih medijih, brez
predhodnega dovoljenja ali plačila. Poslane fotografije morajo biti v celoti avtorsko delo
osebe, ki jih je oddala na natečaj, za kar prevzemajo vso odgovornost.
Organizator salona se lahko z avtorji naknadno dogovori o morebitnem odkupu avtorskih
pravic za uporabo fotografij v komercialne namene.
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
ŽIRIJA, NAGRADE
Prejeta dela bo ocenila tričlanska strokovna žirija v sestavi:
Dejan Baier, direktor Zavoda SloVino & PRefekt
Igor Rosina, glavni urednik revije Digitalna kamera
Andreja Ravnak, arhitektka in fotografinja
Članom žirije in njihovim ožjim družinskim članom sodelovanje na natečaju ex tempore
VinDel 2018 ni dovoljeno. Selekcija najboljših fotografij bo potekala tako, da ne bodo vidni
podatki o avtorjih. O rezultatih bodo avtorji obveščeni do 15. novembra 2018 po elektronski
pošti, ki so jo navedli v prijavnici.
v temi A bo nagrade prispeval organizator salona VinDel, zavod SloVino
1. mesto:
1 x poimenski darilni bon za izobraževanje Sommelier ljubitelj v vrednosti 280€
(www.sommelier.si)
2. mesto:
1 x vodena pokušnja 12 izbranih vin za 12 oseb / lokacija Zavod SloVino Maribor, 12
vin, vodenje profesionalnega sommelierja ali enologa / termin po dogovoru
3. mesto:
1 x vinski paket z 24 izbranimi buteljčnimi vini
3 x častne omembe:
paket vinskih pripomočkov in steklenica penine / hladilna posoda, odpirač, zapirač za
penino
v temi B bo nagrade prispevala revija Digitalna kamera
1. mesto:
1x foto-enološko potepanje po Moravski ali Toskani po izbiri
2. mesto:
1x 12 urni individualni tečaj Photoshopa ali Lightrooma po izbiri
3. mesto:
1x komplet dveh fotografskih knjig
(Arne Hodalič - Fotografija, Michael Freeman - Digitalni fotoaparat)
3 x častne omembe:
polletna naročnina na revijo Digitalna kamera

Nagrade ni možno zamenjati za protivrednost v gotovini. Nagrajenci jih bodo prevzeli
osebno oz. po pošti, v dogovoru z organizatorjem.
_________________________________________________________________________

