DIGITALNI FOTO KLUB
Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje
e-mail: digitalnifotoklub@gmail.com
in
JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
OBMOČNA IZPOSTAVA CELJE
Gledališki trg 4, 3000 Celje
e-mail: sebastjan.volavc@jskd.si
pod pokroviteljstvom
FOTOGRAFSKE ZVEZE SLOVENIJE,
Ljubljanska cesta 15, 1353 Borovnica
e-mail: fzs.web@gmail.com
št. pokroviteljstva: 16/2019
vabijo k sodelovanju na

Sodelujete lahko v dveh kategorijah:
A) C'EST LA VIE! - TO JE ŽIVLJENJE! – črno bela
Sodelujete lahko z največ 4 fotografijami, ki morajo biti v črno-beli ali monokrom tehniki. Vaše fotografije naj
govorijo o ljudeh in njihovem življenju.
B) PROSTA TEMA – serija, barvna ali črno bela
Serija naj bo sestavljena iz najmanj 4 in največ 6 fotografij. Fotografije so lahko barvne ali črno-bele, tematika
torej ni omejena. Serija mora biti vsebinsko povezana, koherentna.
Prijava in pošiljanje fotografij:
Fotografije naložite na spletnem obrazcu na strani https://www.digitalna-kamera.si/aktualni-natecaj/
Pravilno izpolnjena prijava ter plačilo kotizacije so pogoj, da bodo poslane fotografije upoštevane pri žiriranju.
Nepopolne prijave bodo pred žiriranjem izločene.
Fotografije morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočega, za kar ta tudi prevzema vso odgovornost.
Organizatorji natečaja ne prevzemajo nobene odgovornosti za nepravilno rabo ali kršenje avtorskih pravic tretjih
oseb.
Nagrade za najboljša dela:
Žirija bo pregledala in ocenila prispela dela. Najboljša dela bodo natisnjena in razstavljena v galeriji Celjske
kulturnice.
Ob jubilejni 20. obletnici razstave smo pripravili skupaj kar 18 bogatih nagrad.
V vsaki kategoriji bodo podeljene sledeče nagrade:
1.
2.
3.
4.
7.

nagrada: zlata medalja FZS in 100,00 EUR
nagrada: srebrna medalja FZS in gratis udeležba na studijski delavnici Digitalne kamere
nagrada: bronasta medalja FZS in enoletna naročnina na revijo Digitalna kamera
-6. nagrada: častna omemba JSKD in praktična darila organizatorjev
-9. nagrada: diploma FZS in praktična darila organizatorjev

V primeru slabše kvalitete ali premajhnega števila prejetih fotografij si organizator pridržuje pravico, da ne podeli
vseh nagrad, lahko pa ob izjemni kvaliteti prejetih fotografij podeli tudi dodatne nagrade!

Žiriranje:
Prispela dela bo ocenila tričlanska žirija v sestavi:
Jure Kravanja, MF FZS
Žiga Gričnik, ljubiteljski fotograf
Igor Rosina, fotograf, glavni urednik revije Digitalna kamera
Na izbor žirije se ni možno pritožiti. Pridržujemo si pravice do spremembe žirije v primeru zadržanosti katerega
izmed članov.
Koledar razstave:
Rok za oddajo popolne prijave:
do 25.11.2019
Rezultati žiriranja:
do 8.12.2019
Otvoritev razstave ter podelitev nagrad:
12.12.2019 ob 18.00 v Celjski kulturnici
Ogled razstave bo mogoč v dvorani Celjska kulturnica do 31. decembra 2019 med 8.00 in 13.00 uro ali s
predhodno najavo na tel. št. 040 413 099 (Igor Rosina)
Tehnične zahteve za pripravo datotek:
Za razstavo se pošilja digitalne fotografije v JPG formatu. Velikost fotografije naj bo 1920 pix po daljši stranici,
velikost datoteke pa naj ne presega 2 MB. Na fotografiji ne sme biti podpisov in okvirjev.
Fotografije boste naložili v spletni obrazec, zato datotek ni potrebno posebej preimenovati. Poskrbite, da v
imenu datotek ne bo šumnikov in posebnih znakov.
Nagrajene fotografije bodo natisnjene in razstavljene - za potrebe razstave vas bomo kontaktirali za večje
datoteke, zato si jih shranite tudi v originalni velikosti.
Sodelovanje in kotizacija:
K sodelovanju na razstavi vabimo vse ljubitelje fotografije, fotografe, člane fotoklubov, društev in krožkov.
Dobrodošli k sodelovanju tudi mladi, da prevetrijo ustvarjani duh slovenske fotografske scene.
Kotizacija za sodelovanje na razstavi v eni temi je 10,00 EUR, za obe temi pa 15,00 EUR.
Osnovnošolci in srednješolci so oproščeni kotizacije, na email digitalnifotoklub@gmail.com naj pošljejo kopijo
osebnega dokumenta za dokazilo.
S kotizacijo si bodo organizatorji delno pokrili organizacijske stroške razstave. Plačilo kotizacije je možno z
nakazilom na TRR društva ali preko paypala – sledite navodilom ob spletni prijavi ob spletni prijavi.
V sklopu razstave se bo odvijala tudi fotografska delavnica naravoslovne fotografije z Matejem Vraničem,
avtorjem filma PTICE JEZER, NJIHOVA VRNITEV, dne 21.11.2019 ob 18h in 23.11.2019 ob 10.00 v Celjski
kulturnici. Kotizacija za delavnico je 10,00 EUR. Vsi udeleženci delavnice imajo pristojbino za XX. Celjsko
fotografsko razstavo gratis. Več informacij o delavnici je na voljo v zavihku DELAVNICA.
Končne določbe:
Avtor z oddajo del na razstavo soglaša s tem, da se njegovi podatki uporabijo v namene obveščanja in objavljanja
o razstavi. Prireditelji si pridržujemo pravico do objave del v nekomercialne namene (promocijo razstave) v
tiskanih in digitalnih medijih. Vsak avtor bo prejel obvestilo o rezultatih po mailu, ki ga je navedel ob prijavi.
Organizacija:
Digitalni foto klub
Igor Rosina, predsednik DFK

JSKD Celje
Sebastjan Volavc, JSKD

Predsednica organizacijskega odbora
Andreja Ravnak, DFK
Kontakt za morebitna vprašanja:
digitalnifotoklub@gmail.com

Sponzor:
Metidafoto, založništvo in fotografija d.o.o.
Ljubljanska 14, 3000 Celje
e-mail: info@digitalna-kamera.si

