SLOVENSKA PREGLEDNA RAZSTAVA
MLADINSKE FOTOGRAFIJE 2019
FOTOGRAFSKI NATEČAJ DIGITALNIH FOTOGRAFIJ POD POKROVITELJSTVOM FZS

1.

ORGANIZATOR:
FOTO KLUB ANTON AŽBE ŠKOFJA LOKA

2. INFORMACIJE:
e-pošta: info@fkaa-klub.si
ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Izidor Jesenko
Klemen Brumec
Branko Košir

3.

ČASOVNI RAZPORED:
Sprejem del:
Žiriranje:
Objava rezultatov:
Odprtje razstave:

4.

do 25.10.2019 do 31.10.2019
do 01.11.2019
do 05.11.2019 na klubski spletni strani ter po e-pošti
15.11.2019 ob 18.00 v Sokolskem domu v Škofji Loki

ŽIRIJA:
MATEJ PELJHAN - MF FZS
ANDREJA PEKLAJ – MF FZS
MATJAŽ ČATER – MF FZS
TOMAŽ LANIŠEK – MF FZS
Pridržujemo si pravice do spremembe žirije v primeru zadržanosti članov žirije. Zoper
odločitev žirije ni pritožb.

5.

STAROSTNE SKUPINE:
Na natečaju lahko sodelujejo mladi fotografi in fotografinje iz Slovenije ter zamejstva in
sicer v dveh starostnih skupinah:
1. skupina do 16 let (leto rojstva 2004 oz. kasneje)
2. skupina od 16 do 21 let (leto rojstva 2003-1998)

6.

TEMA RAZSTAVE:
PROSTA (ČRNO BELA ALI BARVNA)
Vsak avtor lahko pošlje do 4 datoteke.

7.

PRIJAVA IN PRIPRAVA FOTOGRAFIJ:
Sprejemamo samo dela v .jpg obliki oddana preko spletne strani:

http://mladi2019.poljane.si

Posamezna datoteka je lahko velika največ 3 MB, po daljši stranici ne sme presegati 2500
pik.
Naslov fotografije naj ne vsebuje imena avtorja in naj ne bo daljši od 30 znakov.
Datoteke, ki ne bodo ustrezale danim pogojem, bodo zavrnjene.
Fotografije morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočega, za kar ta tudi prevzema vso
odgovornost.
Udeleženci natečaja so dolžni skupaj s poslanimi fotografijami izpolniti spletno prijavnico,
na kateri morajo biti vsi zahtevani podatki (še posebej datum rojstva).

8.

POGOJI SODELOVANJA:
Avtor soglaša, da organizator uporabi izbrane fotografije za projekcijo na otvoritvi razstave,
za razstavni katalog in promocijo prireditve. Z oddajo del in prijavo avtorji sprejemajo
razpisne pogoje natečaja.
Avtorji bodo o rezultatih obveščeni po elektronski pošti in na spletni strani Foto kluba Anton
Ažbe http://www.fkaa-klub.si/
Organizator bo ob projekciji pripravil tudi razstavo nagrajenih najboljših fotografskih del v
Sokolskem domu v Škofji Loki.

9.

PRISTOJBINA:
Udeležba na natečaju je brezplačna.

10. KATALOG:
Organizator bo izdal katalog z izbranimi reprodukcijami fotografij, ki bo dostopen na
otvoritvi razstave in poslan udeležencem natečaja ter objavljen v pdf obliki na spletni strani
kluba.

11. NAGRADE:
Zlata, srebrna in bronasta medalja FZS in do tri pohvale FZS za vsako starostno skupino.
Vsak avtor lahko prejme zgolj eno nagrado.

12. ODDAJA DEL:
Dela morajo biti oddana v skladu z navodili, preko spletne aplikacije na

31.10.2019.
http://mladi2019.poljane.si najkasneje do 25.10.2019.

Organizacijski odbor:
Izidor Jesenko
Klemen Brumec
Branko Košir

Predsednik FK Anton Ažbe:
Izidor Jesenko

