LIFE13 NAT/SI/000314

Fotografsko drutvo Grèa Koèevje (organizator) v sodelovanju z Ljudsko univerzo Koèevje
(naroènik  soorganizator) za potrebe projekta LIFE Koèevsko (LIFE13 NAT/SI/000314)
razpisuje:

Javni fotografski nateèaj »Koèevsko  soitje z naravo«
Namen nateèaja
Cilj javnega fotografskega nateèaja »Koèevsko  soitje z naravo« je pridobiti veèje tevilo
kvalitetnih fotografij tarènih vrst in posnetkov narave na obmoèju Natura 2000 Koèevsko.
Izbrane fotografije bodo sluile za namene promocije ter izdelavo promocijskega in
informativnega gradiva za potrebe projekta LIFE Koèevsko ter za promocijo ohranjanja
narave v sklopu rednih dejavnosti vseh partnerskih organizacij. Izbrane fotografije bodo
predstavljene tudi na fotografski razstavi.
Promocija tarènih vrst, habitatnega tipa in ohranjene narave predstavlja pomemben del
projekta LIFE Koèevsko, saj v najirem smislu ozaveèa javnost o ivljenju ivalskih in
rastlinskih vrst, o njihovih habitatih ter o pomenu sobivanja èloveka in narave.
V ojem pomenu bodo promocijske aktivnosti vezane predvsem na izobraevanje in
popularizacijo varstva narave pri lokalnem prebivalstvu, saj je dolgoroèno varstvo
projektnega obmoèja mono zgolj z razumevanjem, podporo ter sodelovanjem ljudi, ki v tem
prostoru ivijo. Poseben poudarek bo na izobraevanju in ozaveèanju mladih, saj bodo v
prihodnosti prevzeli odgovornost za ohranjanje in varstvo narave.

Pravila in pogoji za sodelovanje
Sodelovanje je mono v dveh kategorijah :
A) Fotografije TARÈNIH VRST (orel belorepec, divji petelin, gozdni jereb, triprsti detel,
belohrbti detel, èloveka ribica).
B) Fotografije NARAVE na OBMOÈJU NATURA 2000 KOÈEVSKO (motivi gozdnega in
pragozdnega prostora, motivi vodnih povrin, motivi krakih pojavov (povrinski in
podzemski motivi prepoznavnih krajinskih vedut).
Fotografije kategorije A so lahko posnete kjerkoli, vendar bodo imele prednost pri izboru
fotografije, posnete na projektnem obmoèju Natura 2000 Koèevsko (delno ali v celoti obsega
obèine Bloke, Cerknica, Èrnomelj, Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Koèevje, Kostel, Loka

dolina, Loki Potok, Osilnica, Ribnica, Semiè, Sodraica, uemberk). V kategoriji B lahko
avtorji sodelujejo zgolj s fotografijami posnetimi na obmoèju Natura 2000 Koèevsko.
Fotografije lahko sodelujoèi skupaj s prijavnico oddajo preko spletne prijavnice na spletni
strani FD Grèa http://www.fotodrustvogrca.si/prijavnicalifekocevsko.html ali na elektronski
naslov drutva: narava@fotodrustvogrca.si V sporoèilu elektronske pote naj bo pripisano:
»za fotografski nateèaj Koèevsko  soitje z naravo«. Elektronsko oddane prijavnice in
fotografije bodo prejele povratno informacijo o prejemu.

Rok za oddajo fotografij je 30.9.2015.
Avtorji lahko na nateèaj prijavijo digitalne fotografije v èrnobeli in barvni tehniki.
Fotografije naj bodo predloene v digitalni obliki, v formatu JPG, velikost 3500 pik/dalja
stranica. Ime datoteke naj bo sestavljeno iz: zaporedne tevilke fotografije, imena in priimka
avtorja in naslova fotografije (iz naslova fotografije naj bo razvidno kaj prikazuje), èe je le
mogoèe pa tudi lokacije, kjer je bila fotografija posneta (Primer: 1
Janez_Novak_Orel_belorepec_Koèevska Reka.jpg).
Vsak od avtorjev lahko polje najveè 10 fotografij. Avtor, ki eli sodelovati na temo narava,
mora poslati vsaj eno fotografijo na temo tarènih vrst.
Na nateèaju lahko sodelujejo posamezniki (fiziène osebe) s stalnim prebivalièem v Republiki
Sloveniji. Zaposleni na projektu LIFE Koèevsko, njihovi druinski èlani ter èlani strokovne
komisije lahko svoje fotografije le donirajo.
Organizator in soorganizator ter strokovna komisija si pridruujejo pravico, da katero koli
prejeto fotografijo zaradi neprimerne vsebine ali slabe kvalitete iz nateèaja izloèijo. Vsebina
fotografij se ne sme naknadno spreminjati ali dopolnjevati.
Za vse fotografije veljajo standardi naravoslovne fotografije. irija je konèni razsodnik teh
standardov in lahko po svoji presoji zahteva originalno neobdelano datoteko (RAW ali
originalni JPG), kot jo je zabeleila kamera.
Prispele fotografije bo ocenila strokovna komisija v sestavi:
Stane Lavriè  Fotografsko drutvo Grèa
Botjan Kepic  ZRSVN, OE Ljubljana
Zoran Bitorajc  ZGS, OE Koèevje
Maja Rupnik  Ljudska univerza Koèevje

Razglasitev izbranih fotografij bo v mesecu oktobru 2015 v Koèevju.
Avtorji najboljih fotografij bodo objavljeni na spletni strani projekta http://life
kocevsko.eu/life/ in spletni strani fotografskega drutva www.fotodrustvogrca.si.

Avtorske pravice
Prispele fotografije morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujoèega. Odgovornost vsakega
udeleenca je, da zagotovi, da so vse fotografije, ki jih predloi, objavljene z dovoljenjem
tretjih oseb in ne krijo avtorskih pravic tretjih oseb ali zakona. Udeleenci jamèijo, da so
prijavljene fotografije njihovo delo in da imajo v lasti avtorske pravice za to. Izkljuène
avtorske pravice za vsa dela v tem tekmovanju so last avtorja fotografij. Z oddajo prijave
avtor soglaa in potrjuje, da lahko organizator razstave uporabi njegovo avtorsko delo, ki ga
bo irija uvrstila v izbor fotografij, za uporabo v svojih publikacijah, spletnih straneh in / ali v
katerem koli promocijskem materialu povezanem z dejavnostjo projekta LIFE Koèevsko ter
drugimi rednimi dejavnostmi vseh partnerskih organizacij brez predhodnega dovoljenja
avtorja.
Pridruujemo si pravico objave posameznih fotografij z navedbo avtorja/ev v katerem koli
mediju za namene promocije projekta. Ljudska univerza Koèevje bo nagrajene fotografije
uporabila za promocijo projekta v tiskanih in digitalnih medijih, za predstavitev projekta na
koledarju za leto 2016 in 2017, za pripravo razglednic z motivi tarènih vrst, za oblikovanje
zloenk, oblikovanje promocijskega bloka ter drugih promocijskih gradivih, na razstavah in na
spletni strani projekta (www.lifekocevsko.eu) ter facebook profilu projekta
(https://www.facebook.com/LIFEKocevsko).
Strokovna komisija bo izmed prispelih fotografij izbrala 30 fotografij, 18 fotografij v
kategoriji A (tarène vrste) in 12 fotografij v kategoriji B (narava). Avtorji izbranih fotografij
prejmejo za vsako izbrano fotografijo denarno nagrado, 50.00 eur brutto. Odloèitev irije
je dokonèna in nepreklicna.
Izbrane fotografije bodo predmet posebnega dogovora med organizatorjem in avtorjem.
Avtorji se strinjajo, da bodo fotografije objavljene v digitalnih in tiskanih medijih in ne bodo
upravièeni do posebnih dodatnih honorarjev.
Organizator in naroènik fotonateèaja bosta v vseh nadalnjih objavah navajala avtorje
fotografij.
Za dodatna vpraanja in pojasnila se lahko obrnete na narava@fotodrustvogrca.si.

