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FIAP 2019/455

LJUBEZEN DO DRUGAČNOSTI

FOTO NATEČAJ

TEME
A) Hendikep (monokrom in/ali barvne)
B) Prosta (monokrom in/ali barvne)

KOLEDAR
Sprejem del:
Žiriranje:
Obvestilo o žiriranju:
Odprtje razstave:
Pošiljanje katalogov:

16. september 2019
22. september 2019
30. september 2019
2. december 2019
17. januar 2020

Kontakt:
Vasja Doberlet: vasja.doberlet@gmail.com
Matej Peljhan; matej.peljhan@guest.arnes.si

Foto natečaj soorganizira Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj. CIRIUS Kamnik – Center
za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje, Kamnik sodeluje pri temi hendikep in pri
zagotavljanju možnosti za sodelovanje fotografov s posebnimi potrebami.

1. Pogoji sodelovanja
Na natečaju lahko sodelujejo ljubiteljski in poklicni fotografi z vsega sveta. Fotografije morajo biti
avtorsko delo sodelujočega. Vsak avtor lahko sodeluje s 4 fotografijami v vsaki temi.
Avtorji soglašajo, da se njihove fotografije ali deli njihovih fotografij lahko brezplačno uporabi v
katalogu razstave, za promocijo natečaja in za humanitarne akcije v zvezi z dejavnostjo pomoči
ljudem s posebnimi potrebami.
Organizatorji natečaja ne prevzemajo nobene odgovornosti za nepravilno rabo ali kršenje avtorskih
pravic tretjih oseb. Če avtor ne dovoljuje objave fotografij, jih lahko organizator izloči iz natečaja.
Z oddajo slik ali datotek slik na salon pod pokroviteljstvom FIAP avtor/avtorica brez izjeme in
brez ugovora soglaša z naslednjim:

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja
revščine, prednostna naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe ter povečanje zaposljivosti.
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I.

da lahko poslane fotografije FIAP z vsemi razpoložljivimi sredstvi preverja, če poslana
dela ustrezajo FIAP-ovim pravilom in definicijam, ne glede na to ali avtor je ali ni član
FIAP-a
vsaka avtorjeva zavrnitev sodelovanja s FIAP ali vsaka zavrnitev pošiljanja
originalnega fila kot je bil posnet ali napaka, ki bi ovirala uspešno preverjanje bo FIAP
sankcioniral z objavo imena avtorja na listi fotografov, ki ne upoštevajo pravil FIAP.

II.

2. Fotografi s posebnimi potrebami
Natečaj posebej spodbuja sodelovanje fotografov s posebnimi potrebami (invalidi, hendikepirani,
osebe s posebnimi potrebami, ...). Fotografi s posebnimi potrebami naj to na prijavnici posebej
označijo. S tem pridobijo možnost, da sodelujejo brezplačno in pridobijo možnosti za prejem
dodatnih nagrad.

3. Teme
A) Hendikep (monokrom in/ali barvne)
B) Prosta (monokrom in/ali barvne)
Ko govorimo o hendikepu, mislimo predvsem na katero koli obliko človeške drugačnosti, pa naj bo
telesna, duševna, duhovna ali eksistencialna, zaradi katere nekdo trpi, je izločen iz občestva,
potisnjen na stran in ima občutek, da je neupravičeno postavljen v vlogo drugorazrednega
državljana – seveda pa je zaradi drugačnosti tudi sprejet in potrjen.

4. Fotografije
Fotografije morajo biti v formatu JPG, daljša stranica naj meri 1920 pikslov (pokončna ali ležeča).
Velikost posamezne datoteke ne sme presegati 4 MB. Naslovi fotografij morajo biti v angleščini ali v
slovenščini. Avtorji lahko fotografije pošljejo prek spleta (navodila na http://fotodrustvokranj.si/cirius) ali na CD-ju/DVD-ju na naslov Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj, SI – 4000 Kranj,
p.p. 193. CD-jev/DVD-jev ne bomo vračali.
Iste fotografije ni dovoljeno pošiljati v različne teme.

5. Prijavnica
Sodelujoči avtorji morajo izpolniti spletno prijavnico na http://fotodrustvo-kranj.si/cirius
(priporočena možnost). Lahko pa jo avtorji natsnejo, izpolnijo in pošljejo prijavnico organizatorju,
skupaj s CD-jem/DVD-jem.

6. Poimenovanje datotek
Poimenovanje datotek je lahko poljubno. Dolžina naj ne presega 80 karakterjev. Uporabljene so
lahko le črke angleške abecede.

7. Pristojbina
Cilj organizatorja razstave, Fotografskega društva Janez Puhar Kranj, je da sodeluje čim več
fotografov s posebnimi potrebami in da ostali avtorji prispevajo čimveč kvalitetnih fotografij na
temo »Hendikep«. Zato:
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja
revščine, prednostna naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe ter povečanje zaposljivosti.
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•
•
•

Za fotografe s posebnimi potrebami pristojbine ni, ne glede na to ali sodelujejo samo na
temo prosto.
Pristojbine ni tudi za vse ostale avtorje, ki sodelujejo na temo »Hendikep« ali na obe temi.
Avtorji, ki sodelujejo samo na prosto temo, plačajo pristojbino 21€ organizatorju
Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj na PayPal naslov : fee@fotodrustvo-kranj.si

8. Obvestilo o žiriranju
Vsi sodelujoči avtorji prejmejo obvestilo o žiriranju na svoj elektronski naslov.

9. Katalog
Vsi sodelujoči avtorji bodo prejeli kvaliteten tiskan katalog. Digitalni katalog bo na voljo na spletni
strani organizatorja.

10. Odgovornost organizatorja
Organizator bo z deli ravnal pazljivo, ne prevzema pa odgovornosti za morebitne nepravilnosti pri
dostavi pošiljk in katalogov.

11. Žiranti
•
•
•

Jure Kravanja, MF FZS, EFIAP
Matej Peljhan, MF FZS, EFIAP
Simon Krejan, KMF FZS, AFIAP

12. Nagrade
Modra FIAP značka in zlata medalja Janez Puhar za najuspešnejšega avtorja
Dodatne nagrade za avtorje s
posebnimi potrebami
Nagrada
Tema A
Tema B
Tema A
Tema B
✓
✓
Zlata medalja FIAP
✓
✓
Zlata medalja FZS
✓
✓
Srebrna medalja FIAP
✓
✓
Srebrna medalja FZS
✓
✓
Bronasta medalja FIAP
✓
✓
Bronasta medalja FZS
✓
✓
6 FIAP Častnih trakov
✓
✓
Zlata medalja Janez Puhar
✓
✓
Srebrna medalja Janez Puhar
✓
✓
Bronasta medalja Janez Puhar
✓
✓
4 posebne pohvala CIRIUS
Dodatne nagrade, podeljene avtorjem s posebnimi potrebami ne štejejo za pridobivanje FIAP
naslovov
Vsak autor lahko v posamezni temi prejme le eno nagrado, Ista fotografija lahko prejme samo eno
nagrado

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja
revščine, prednostna naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe ter povečanje zaposljivosti.
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13. Koledar natečaja
•
•
•
•
•

Sprejem del:
Žiriranje:
Obvestilo o žiriranju:
Odprtje razstave:
Pošiljanje katalogov:

16. september 2019
22. september 2019
30. september 2019
2. december 2019
17. januar 2020

14. Naslov za pošiljanje
Oddaja fotografij je možna ali na spletni naslov http://fotodrustvo-kranj.si/cirius (najprimernejše)
ali pa po pošti na naslov Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj, p.p. 193, SI – 4000 Kranj

15. Organizacijski odbor
Vasja Doberlet,MF FZS, MFIAP, ESFIAP, Boštjan Snoj, Breda Leskovšek, Veronika Lisjak Banko

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja
revščine, prednostna naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe ter povečanje zaposljivosti.
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LJUBEZEN DO DRUGAČNOSTI – PRIJAVNICA
Izpiše samo v primeru, da avtor pošilja slike na CD in v tem slučaji priloži izpolnjeno prijavnico.

V primeru, da ne morete uporabiti spletne prijavnice na naslovu http://fotodrustvo-kranj.si/cirius
(priporočena možnost), lahko pošljete tiskano natisnjeno različico skupaj s CD-jem/DVD-jem na
nslov organizatorja (točka 15). Naslovi fotografij naj bodo ali v slovenščini ali v angleščini. Datoteke
na zgoščenki morajo biti poimenovane skladno s pravili zapisanimi v točki 7.
PRIJAVNICO IZPOLNITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI
Ime
Priimek
Naslov
Poštna številka
Kraj
Država
Elektronski naslov
Naziv (FZS, FIAP)
Foto klub/izobraževalna ustanova
Fotograf s posebnimi potrebami

⃝ Da

⃝ Ne

Tema A: Hendikepirani (monokromna ali barvna)

A1
A2
A3
A4
Tema B: Prosta (monokromna ali barvna)

B1
B2
B3
B4

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja
revščine, prednostna naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe ter povečanje zaposljivosti.
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