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
št.: 13/2020
vabita k sodelovanju na

Sodelujete lahko v dveh kategorijah:
A) EROTIKA – barvna ali črno bela, posamične fotografije
Sodelujete lahko z največ 4 fotografijami.
Temo si je potrebno razlagati v širšem smislu besede. Sem spada klasična budoir in erotična fotografija, a erotika
ni samo spolna privlačnost, estetika človeškega torza ali detajlov telesa. Prikazuje lahko nekaj v prenesenem
pomenu, kar namiguje na erotiko, na to svojstveno privlačnost. Lahko je prizor ali detajl iz katerega koli aspekta
življenja ali stanja stvari, tihožitje, morda detajl cveta, abstrakcija, simbolika. Verjamemo, da lahko kdorkoli med
svojimi fotografijami najde tisti magnetizem, skrivnostnost, posebno energijo.
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. Serija lahko funkcionira kot zgodba, reportaža
ali zaključen likovni opus na določeno temo.
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.
Iste fotografije ni dovoljeno poslati v obe kategoriji.
Fotografije, ki so bile nagrajene na kateri izmed predhodnih Celjskih fotografskih razstav, niso več upravičene do
sodelovanja in bodo izločene iz žiriranja.
Nagrade za najboljša dela:
Žirija bo pregledala in ocenila prispela dela. Najboljša dela bodo natisnjena in razstavljena v galeriji Celjske
kulturnice.
Pripravili smo nagradni sklad, ki sestoji iz 18 nagrad. V vsaki kategoriji bodo podeljene sledeče nagrade:
1.
2.
3.
4.
7.

nagrada: zlata medalja FZS in nagrada organizatorja v vrednosti do 100 eur (zunanji disk ali
spominska kartica)
nagrada: srebrna medalja FZS in enoletna naročnina na revijo Digitalna kamera
nagrada: bronasta medalja FZS in polletna naročnina na revijo Digitalna kamera
-6. nagrada: častna omemba JSKD
-9. nagrada: diploma FZS

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:
Matej Peljhan, 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:
Rezultati žiriranja:
Otvoritev razstave ter podelitev nagrad:

do 5.12.2020
do 10.12.20120
18.12.2020 ob 18h, Celjska kulturnica

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, profesionalne fotografe, člane fotoklubov, ustvarjalce.
Dobrodošli k sodelovanju tudi mladi, da s svojimi idejami 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.
Delavnica v sklopu dogodka:
V sklopu razstave se bo odvijala tudi fotografska delavnica ulične in arhitekturne fotografije z naslovom CELJE. Po
Celju bo vodil izkušen turistični vodnik z obširno zakladnico včasih hudomušnega znanja, Mohor Hudej. Delavnica
je namenjena udeležencem Celjske fotografske razstave in je za njih brezplačna. Število mest bo omejeno glede
na trenutne epidemiološke razmere.
Delavnica bo izvedena dne 14.11.2020 ob 10.00, več detajlov ob prijavi na e-mail Digitalnega Foto Kluba.
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:

Digitalna kamera d.o.o.
Ljubljanska 14, 3000 Celje
e-mail: info@digitalna-kamera.si

