9. mednarodni fotografski natečaj

Živali v naravi 2016
Fotografsko društvo GRČA Kočevje
Na natečaju, ki bo potekal v skladu s pravili naravoslovne fotografije, lahko sodelujejo vsi ljubiteljski in poklicni fotografi
iz Slovenije ali tujine. Pravila za naravoslovno fotografijo so identična definiciji FIAP in PSA za temo Narava. Za ogled
definicije prosimo obiščite njihove spletne strani.
TEMI

TEMI NATEČAJA:

OPIS

A - ŽIVALI V NARAVI: Žirija bo sprejela v ocenjevanje samo dela, ki so nastala v naravi. V kolikor žirija posumi, da je bila
žival fotografirana v ujetništvu (živalski vrtovi, obore…), bo fotografijo diskvalificirala. Na fotografijah niso sprejemljivi
ljudje ali rezultati človeškega delovanja. V to kategorijo (temo) sprejemamo samo fotografije sesalcev in ptic, ki živijo
v srednji Evropi! Fotografije domačih ali udomačenih živali niso sprejemljive. Žirija bo pri ocenjevanju upoštevala
izraznost(zgodbo) fotografije, ki bo v primeru enako ocenjenih fotografij imela večjo vrednost kot sama tehnična kakovost
fotografije.
B - GOZD: V temo Gozd sprejemamo fotografije, ki prikazujejo gozd v celi širini razumevanja, npr. gozd niso samo drevesa
in grmi ampak je tudi skupek najrazličnejših med seboj povezanih bitij in oblik. Pod temo Gozd sodijo oz. razumemo tudi
gozdne živali, rastline, gobe, človeška in njegov vpliv na gozd... V temo gozd ne sprejemamo fotografij sesalcev in ptic,
za katere je rezervirana tema ŽIVALI V NARAVI.

PRAVILA

Vsak udeleženec lahko v vsaki temi sodeluje s po največ štirimi barvnimi ali monokromatskimi fotografijami. Z oddajo in
potrditvijo prijave vsi udeleženci sprejemajo pravila natečaja. Udeleženec mora biti lastnik oddanih del. Z oddajo prijave
avtor soglaša in potrjuje, da lahko organizator njegova dela uporabi samo za potrebe in promocijo razstave (objava v
katalogu, za projekcijo, na razstavi, za članke o razstavi na internetnih straneh ali drugih tiskanih in elektronskih medijih,
brez predhodnega dovoljenja ali plačila avtorju).
Fotografije poslati skupaj s prijavnico v digitalni obliki v JPG, JPEG formatu na CD/DVD ploščku, preko spletne aplikacije
www.fotodrustvo-grca.si/zivali.html ali na klubski e-mail naslov: narava@fotodrustvo-grca.si. Skupna velikost vseh
fotografij ne sme presegati 8 Mb. Datoteke naj bodo v ločljivosti 1024 pik po daljši stranici. Vsako delo mora biti označeno
z zaporedno številko, nazivom dela ter priimkom in imenom avtorja.
Primer: (1_naziv_ime_priimek)
Opomba: V primeru, da fotografije pošljete preko spletne aplikacije ni potrebno posebej označiti fotografij!

POŠILJANJE

Dela na CD/DVD se pošiljajo na naslov:
FOTOGRAFSKO DRUŠTVO GRČA KOČEVJE, ROŽNA ULICA 39, 1330 KOČEVJE
s pripisom ŽIVALI V NARAVI.
Pristojbina za stroške izdelave CD in pošiljanja znaša 15€, ki jih udeleženec plača z gotovino ali na
TRR društva: 03113-1000000302 SKB Banka.
Avtorje, ki ne bodo plačali kotizacije do dneva žiriranja oz. ne bodo upoštevali ostalih pravil natečaja, bo organizator
izločil.

PRISTOJBINA

NAGRADE
velja za obe temi

1. mesto Zlata medalja FD Grča
2. mesto Srebrna medalja FD Grča
3. mesto Bronasta medalja FD Grča
6. diplom
Posebna nagrada za najuspešnejšega avtorja natečaja 200€.

ŽIRIJA

ROKOVNIK

Stanko Lavrič, KMF FZS
Marjan Artnak, MF FZS
Urš Florjančič, F1 FZS
Sprejem del 15.11.2016
Žiriranje 19.11.2016
Obveščanje 21.11.2016
Javna podelitev nagrad in projekcija vseh nagrajenih in sprejetih del bo v Kočevju v decembru 2016.
Pošiljanje kataloga v obliki CD 30.12.2016

www.fotodrustvo-grca.si

narava@fotodrustvo-grca.si
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PRIJAVNICA - Entry Form
Priimek - Surname

*

Ime - Name

*

Naslov – Address

*

Poštna št. - ZIP

*

Kraj - City

*

Država - Country

*

Foto klub – Photo Club
Fotografski naslov – Photographic distinctions
E-mail

*
*

Obvezna polja - Requierd

Tema A - Theme A | Živali v naravi - Animals in the Wild

A1
A2
A3
A4
Tema B - Theme B | Gozd - Forest

B1
B2
B3
B4
Naslov fotografije največ 25 znakov – Max 25 characters
Prosimo pišite čitljivo z velikimi črkami - Please write capital letters ONLY

Datum - Date

www.fotodrustvo-grca.si

narava@fotodrustvo-grca.si

