11. mednarodni salon fotografije

NARAVA 2018
PRAVILA
SODELOVANJA

Na salonu (natečaju) lahko sodelujejo tako ljubiteljski kot poklicni fotografi z vsega sveta. Natečaj je
organiziran skladno s pravili Fotografske zveze Slovenije (FZS), Mednarodne federacije za fotografsko umetnost
(FIAP) in Fotografske zveze Amerike (PSA). Po PSA pravilih šteje salon za Who is Who in Star rating!
Z oddajo in potrditvijo prijave udeleženci sprejemajo pravila natečaja. Udeleženec mora biti avtor oddanih del.
Dela se oddajo digitalno kot JPG datoteke na naši spletni strani www.fotodrustvo-grca.si/narava.html, (najbolj
zaželeno), po pošti na CD/DVD, ali po elektronski pošti narava@fotodrustvo-grca.si
Zahtevana dimenzija posamezne fotografije je 1920 pikslov vodoravna stranica oz. 1080 pikslov pokončna
stranica v sRGB JPEG formatu in največja velikost 1Mb. Fotografije bodo predstavljene žiriji na 48’’ HDTV z
ločljivostjo 1920 x 1080 pik, ki bodo porazdeljene tako, da se jih v posamezni temi ocenjuje med seboj ločeno,
v štirih krogih. Z oddajo prijave avtor soglaša in potrjuje, da lahko organizator salona njegova dela uporabi za
promocijo salona, objave v katalogu, projekcijah, razstavi, člankih, internetnih straneh ali drugih tiskanih in
elektronskih medijih brez predhodnega dovoljenja ali plačila avtorju. Dela, ki so sodelovala na predhodnih
natečajih Narava ali zelo podobna dela niso dovoljena in ne bodo ocenjevana tudi, če bodo imela drugačen
naslov.
Z oddajo slik ali datotek slik na salon pod pokroviteljstvom FIAP avtor/avtorica brez izjeme in brez ugovora soglaša z naslednjim:
I. da lahko FIAP poslane fotografije z vsemi razpoložljivimi sredstvi pregleduje, če poslana dela ustrezajo FIAP-ovim pravilom in
definicijam, ne glede na to ali avtor je ali ni član FIAP-a.
II. vsaka avtorjeva zavrnitev sodelovanja s FIAP ali vsaka zavrnitev pošiljanja originalne datoteke, takšne kot je bila posneta ali
napaka, ki bi ovirala uspešno preverjanje, bo FIAP sankcioniral z objavo imena avtorja na listi fotografov, ki ne upoštevajo pravil
FIAP.

TEME

DEFINICIJA
FIAP in PSA

OZNAČEVANJE

A - NARAVA
B - PROSTA
C - POKRAJINA
NARAVA: Fotografija narave je omejena na fotografiranje (prikazovanje) narave v vseh njenih vejah naravoslovja razen antropologije in
arheologije, na način, da je dobro poučena oseba zmožna v fotografiji prepoznati subjekt narave in, da lahko potrdi, da je le ta pošteno prikazana.
• Zgodba povedana s fotografijo ima večjo težo kot sama tehnična dovršenost fotografije. • Človek in človeški elementi na fotografiji ne smejo
biti vidni, razen v redkih primerih, ko je ta človeški element sestavni del naravne zgodbe kot naravni predmet. npr. pegaste sove ali štorklje, ki
so se prilagodile v človekovo okolje ali ko so človeški elementi upodobljeni v povezavi z naravnimi silami (npr. orkani, plimovanje…) • Navzočnost
s strani znanstvenikov označenih živali je sprejemljiva (npr. obročkane ptice, ovratnice za sledenje). • Fotografije umetno vzgojenih rastlin ali
živali, razstavljenih rastlin in živali in očitno nastavljenih živali samo za fotografiranje niso dovoljene. • Nobena tehnika, ki doda, preseli
(kloniranje), zamenja ali odstrani slikovne elemente ni dovoljena razen obrez fotografije. • Tehnike, ki izboljšajo fotografijo brez spreminjanja
zgodbe iz narave ali tehnike, ki ne spreminjajo slikovne vsebine ali tehnike, ki ne spreminjajo vsebine originalnega prizora so dovoljene. To
vključuje HDR tehnike, tehnike povečevanja globinske ostrine (focus staking), osvetljevanje ali temnenje fotografije. • Tehnike s katerimi
odstranimo elemente, ki so nastali zaradi lasnosti fotoaparata, kot so prah, digitalni šum ali praske na filmu so dovoljene. • Šivane fotografije
(stitching) niso dovoljene. • Vse dovoljene prilagoditve morajo izgledati naravno. • Barvne fotografije je dovoljeno pretvarjati v črno bele ali
monokromatske. • Infrardeče fotografija četudi je posneta s fotoaparatom ali njene izpeljanke niso dovoljene. • V temi narava so z definicijo
narave skladne tudi podobe krajin, geoloških formacij, vremenskih pojavov, vključno s fotografijami subjektov nastalih v kontroliranih okoljih,
kot so: živalski vrtovi, obore, botanični vrtovi, akvariji in v prostorih kjer so fotografirani subjekti popolnoma odvisni od človekovega krmljenja.

V primeru, da pošiljate fotografije na CD/DVD-ju ali preko emajla, mora biti vsaka datoteka označena s
priimkom in imenom avtorja, zaporedno številko in naslovom dela. Primer: priimek_ime_A1_naslov.
Pri pošiljanju fotografij preko spletne prijavnice poimenujete svoje fotografije v spletnem obrazcu.

NASLOV
PRISTOJBINA

Dela na CD/DVDpošljite na naslov: Fotografsko društvo GRČA Kočevje, Rožna ul. 39, 1330 Kočevje
Pristojbina za sodelovanje na natečaju je 20€ za eno temo in 25€ za dve ali vse tri teme.
Pristojbino lahko plačate na:
- transakcijski račun kluba IBAN : SI56 0311 3100 0000 302 SWIFT ( BIC ): SKBASI2X
- nakažete preko PayPal sistema na naslov: narava@fotodrustvo-grca.si
- ali pošljete v kuverti skupaj s prijavnico in CD/DVD.
Dela prispela brez pristojbine ne bomo niti ocenjevali niti vračali. Skupinam z več kot 6 avtorji nudimo popust
za plačilo pristojbine. Popusti bodo objavljeni na spletni strani salona.
Fotografsko društvo Grča Kočevje
www.fotodrustvo-grca.si/narava.html

narava@fotodrustvo-grca.si
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NARAVA 2018
NAGRADE

Strokovna ocenjevalna žirija bo skupno podelila 89 nagrad:
Najbolje ocenjeni avtor salona
1 FIAP modra značka
Najbolje ocenjeni slovenski avtor *
1 Plaketa župana mesta Kočevje
FIAP nagrade za vsako kategorijo
9 (zlata medalja in 2 trakova) x 3 teme
PSA nagrade za vsako kategorijo
27 (zlata, srebrna in bronasta medalja in 6 trakov) x 3 teme
FZS nagrade za vsako kategorijo
24 (zlata, srebrna in bronasta medalja in 5 diplom) x 3 teme
Nagrade FD Grča
27 (zlata, srebrna in bronasta medalja in 6 trakov) x 3 teme
*seštevek ocen vseh sprejetih fotografij

ŽIRIJA

ROKOVNIK

Za temo PROSTO in POKRAJINA: Gorazd Golob, KMF FZS - Slovenija
Stanko Lavrič, KMF FZS, EFIAP/bronze - Slovenija
Petar Sabol, EFIAP/zlato, EPSA - Hrvaška
Za temo NARAVA:
Marjan Artnak, MF FZS, EFIAP/platina - Slovenija
Gorazd Golob, KMF FZS, EFIAP/zlato - Slovenija
Petar Sabol, EFIAP/zlato, EPSA - Hrvaška
Odločitve žirije so dokončne in na odločitve ni dovoljenih pritožb.

Rok za dostavo del
Žiriranje
Obveščanje
Projekcija in razstava
Pošiljanje katalogov

VRAČANJE DEL

29. avgust 2018
1. do 5. september 2018
10. september 2018
29. september 2018
30. oktober 2018

CD/DVD ne bomo vračali. Digitalna dela bodo arhivirana pri organizatorju natečaja za obdobje enega
leta nato bodo uničena.

OBJAVA

Rezultati natečaja bodo objavljeni na internetni strani: http://www.fotodrustvo-grca.si/narava.html

REZULTATOV

najkasneje do 10. septembra 2018. Vsak udeleženec natečaja prejme svoje osebne rezultate po elektronski
pošti. Organizator izjavlja, da bo z deli ravnal pazljivo. V primeru izgube ali uničenja, tako na salonu ali
transportu ne more odgovarjati.

PREDSTAVITVE IN

Nagrajena in sprejeta dela iz natečaja bodo javno predstavljena na javni prireditvi, 29 septembra
2018 v Kočevju, in na internetni strani društva: http://www.fotodrustvo-grca.si/narava.html Na prireditvi
s spremljajočim programom bodo podeljene nagrade avtorjem, ki bodo na prireditvi prisotni.

PODELITEV
NAGRAD

KATALOG

ORGANIZATOR

Organizator bo ob otvoritvi razstave izdal tiskan katalog velikosti 112 strani (FIAP 5 zvezdic), ki ga
prejmejo vsi udeleženci natečaja! Kataloge s predhodnih natečajev si lahko ogledate v PDF obliki na
internetni strani: http://www.fotodrustvo-grca.si/narava.html
Fotografsko društvo GRČA Kočevje, Rožna ul. 39, 1332 Kočevje, Slovenija
Predsednik organizacijskega odbora:
Andraž Žnidaršič

FZS 03/2018
Fotografsko društvo Grča Kočevje
www.fotodrustvo-grca.si/narava.html

FIAP 2018/231

narava@fotodrustvo-grca.si
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NARAVA 2018
PRIJAVNICA

Priimek

*

Ime

*

Razstavljavski naziv

Naslov

*

Poštna št.

*

Kraj

*

Država

*

E-mail

*

* Obvezna polja
Tema
NARAVA

A1
A2
A3
A4

Tema
PROSTO

B1
B2
B3
B4

Tema
POKRAJINA

C1
C2
C3
C4
Naslov max 35 znakov

Fotografsko društvo Grča Kočevje
www.fotodrustvo-grca.si/narava.html

narava@fotodrustvo-grca.si

