JSKD IN FD JESENICE VABITA K PRIJAVI IN ODDAJI DEL ZA

9. OBMOČNO
FOTOGRAFSKO
RAZSTAVO
A: PROSTA TEMA
B: MORJE / JEZERO
Odprtje razstave: Kolpern,
26. oktober 2021, 18.00
5. oktobra 2021 preko e-prijavnice
Rok za oddajo del: 5. oktober 2021 na
fd.jesenice@gmail.com (preko WeTransferja)
Prijava: do

Organizator: JSKD OI Jesenice v sodelovanju s Fotografskim
društvom Jesenice
Kraj izvedbe: Kolpern
Termin: torek, 26. oktober 2021, 18.00
Pravica do sodelovanja: Pravico do sodelovanja imajo vsi, ki
se s fotografijo ukvarjajo ljubiteljsko, imajo stalno bivališče
na območju občin Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica in/ali so
člani društva, kluba ali sekcije, ki deluje na območju
omenjenih občin oziroma tam obiskujejo šolo.
Temi:
A: PROSTA
B: MORJE-JEZERO (Iz fotografije oziroma njenega motiva
mora biti razvidno, da gre za večje vodno telo, ki ustreza
definiciji morja oziroma jezera.)
Pristojbina:
Pristojbine ni. Vsak avtor lahko pošlje največ šest fotografij
na posamezno temo.
Kategorija:
Digitalna, črno-bela ali barvna fotografija.

Format:
Zahtevani format datotek je JPG v barvnem prostoru sRGB,
dimenzija daljše stranice 3000 točk, 300dpi, velikost
posamezne datoteke ne sme presegati 3 MB, brez robu,
dodatnih umetnih robov ali podpisov fotografij.
Fotografije, ki ne bodo ustrezale razpisu bodo izločene.
Poimenovanje datotek:
Naslovi fotografij naj bodo v slovenskem jeziku v obliki:
Zadnje 4 cifre telefonske številke avtorja_tema_zaporedna
številka_naslov fotografije brez šumnikov (primer:
9876_A_1_Blejsko jezero 2).
Pošiljanje fotografij:
Datoteke pošljite preko spleta (preko WeTransferja na
fd.jesenice@gmail.com).
e-poštni naslov: fd.jesenice@gmail.com
preko WeTransfer: https://wetransfer.com/
Prijava: Izpolnite e-prijavnico.

Žirija:
1. Elo Mihevc, predsednik žirije
2. Andreja Ravnak, članica
3. Alenka Klinar, članica
Nagrade in diplome za vsako temo:
3 nagrade
do 5 diplom
1 nagrada za mladega avtorja (do 18 let)
Nagrajene fotografije iz vsake teme bomo izdelali na papir in
razstavili. Te fotografije ostanejo v arhivu organizatorja.
Katalog:
Vsak udeleženec prejme katalog v elektronski obliki.
Koledar:
Rok za prijavo in oddajo del: 5. oktober 2021
Žirija: do 15. oktobra 2021
Obvestila: do 20. oktobra 2021
Podelitev priznanj, odprtje razstave in digitalna projekcija
nagrajenih in sprejetih del: 26. oktobra 2021 (Kolpern, 18.00)
Razstava nagrajenih fotografij: 26. oktobra do 28. novembra
2021 (Kolpern)
Pošiljanje kataloga: do 10. decembra 2021

Informacije:
Petra Ravnihar, vodja OI JSKD Jesenice, 04/586 67 40
in 031 674 946, oi.jesenice@jskd.si
in
Stane Vidmar, predsednik FDJ, 040 154 901,
stane.vidmar1@gmail.com

