Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - območna
izpostava Jesenice in koordinacija za Gorenjsko
ter Fotografsko društvo Jesenice objavljata razpis

44. REGIJSKA FOTOGRAFSKA RAZSTAVA

UJETI POGLEDI 2022
ROK ZA ODDAJO
FOTOGRAFIJ:

TEMI:

ŽIRIJA:

28. SEPTEMBER 2022
A) DVOJINA (barvna ali črno bela)
B) PROSTA (barvna ali črno bela)

- JANEZ KRAMAR
- ALEŠ KOMOVEC
- METKA KACIN
Pridržujemo si pravico do spremembe zasedbe žirije. Pritožba zoper odločitev žirije ni možna.

KOLEDAR:

- 5. september 2022, ob 12:00 - ZAČETEK SPREJEMA FOTOGRAFIJ
(pred tem terminom fotografij NI MOŽNO ODDAJATI)

- 28. september 2022, do 23:59 - ZAKLJUČEK SPREJEMA FOTOGRAFIJ
- do 8. oktober 2022 - izbor fotografij
- do 10. oktober 2022 - obvestilo o rezultatih
- 28. oktober 2022 - odprtje razstave in podelitev nagrad

NAGRADE:

PRISTOJBINA:

V obeh temah bodo podeljene zlata, srebrna in bronasta listina
JSKD, 5 diplom JSDK in nagrada za mladega avtorja do 29. leta.

Sodelovanje na natečaju je BREZPLAČNO za vse fotografinje in fotografe iz
gorenjske regije oziroma člane gorenjskih fotografskih društev in klubov.
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O TEMAH:

tema A - DVOJINA
dvojína -e ž (í): slovnično število, ki zaznamuje dve stvari.

tema B - PROSTA
Tema "Prosta" omogoča vsem sodelujočim sodelovanje s prosto izbiro fotografij ne glede na
tehniko, izvedbo in vsebino fotografije. Fotografije so lahko v barvni ali črno beli tehniki.

FORMAT
FOTOGRAFIJ:

Vsak avtor lahko pošlje največ 4 fotografije v posamezni temi.
Fotografije naj bodo v formatu JPG/JPEG, z dimenzijo daljše stranice
3000px. Velikost posamezne datoteke naj ne presega 2MB.
Fotografije morajo biti brez dodatnih umetnih obrob in brez vodnega žiga
(watermarka) ali podpisa avtorja na fotografiji.
Fotografije, ki ne bodo ustrezale razpisanim pogojem bodo izločene.

PRIJAVA IN ODDAJA
FOTOGRAFIJ:

Na natečaju lahko s svojimi avtorskimi deli sodelujejo gorenjski fotografi
oziroma člani gorenjskih fotografskih društev in klubov. Vsak udeleženec
lahko sodeluje s štirimi črno - belimi ali barvnimi fotografijami na posamezno
temo.
Naslov fotografije mora biti v slovenskem jeziku.
Avtor mora natančno izpolniti spletno prijavnico in oddati fotografije s
pomočjo programa za oddajo fotografij:

SPLETNA PRIJAVNICA
do prijavnice prav tako lahko dostopate na www.fd-jesenice.si/ujeti-pogledi

Prijave, ki ne bodo ustrezale razpisanim pogojem bodo izločene.

AVTORSTVO
FOTOGRAFIJ:

Poslane fotografije morajo biti avtorsko delo sodelujočega, za kar slednji
prevzema polno odgovornost. Avtorske pravice ostanejo avtorjem. Z
udeležbo na natečaju avtor zagotavlja, da so fotografije njegovo avtorsko
delo in sprejema pogoje razpisa.
Organizator si pridržuje pravico da dela razstavi, objavi in tiska za potrebe
natečaja in / ali promocijo razstave in natečaja, zastopanja v tiskanih in
digitalnih medijih, socialnih omrežij in tiskovinah.
Ob razstavi bodo izdane tiskovine, ki bodo vsebovale sprejeta in nagrajena
dela in osnovne podatke o avtorjih, fotografijah in razstavi.

Več informacij:
JSKD OI Jesenice
oi.jesenice@jskd.si
www.jskd.si

Fotografsko društvo Jesenice
fd.jesenice@gmail.com
www.fd-jesenice.si

Informacije o poteku razstave (razpisni pogoji, prijavnica, obvestilo o izboru) bodo sproti objavljene na spletni strani
www.fd-jesenice.si/ujeti-pogledi
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