2. KLAK FOTOGRAFSKE SKUPINE LAŠKEGA AKADEMSKEGA KLUBA

PRAVILA NATEČAJA

RAZPISNI POGOJI
Natečaja se lahko udeležijo vsi amaterski fotografi, ki bodo do zaključka predpisanega roka in v
skladu z razpisnimi pogoji poslali svoja dela.

TEMA NATEČAJA
Tema natečaja je odprta. Pošljite cikel najmanj treh in največ petih fotografij na isto temo.
Fotografije opremite z naslovi. Lahko pa dodate tudi komentar.

NAGRADE
1. nagrada: 30.000,00 sit
2. nagrada: 20.000,00 sit
3. nagrada: 10.000,00 sit

ŠTEVILO FOTOGRAFIJ
Od 3 do 5 fotografij na isto temo.

NOSILEC SLIKE
Sprejemamo fotografije posnete z analognimi in digitalnimi fotoaparati. Nosilec slike je lahko v
digitalnem zapisu ali razvita fotografija. Slike lahko
pošljite na elektronski naslov
administrator@drustvo-lak.si ali na naš naslov: Laški akademski klub, p.p. 70, 3270 Laško, s
pripisom za fotografski natečaj. Prijava naj poleg fotografij vsebuje tudi kontaktni telefon ali
elektronski naslov.

VELIKOST FOTOGRAFIJ
Digitalne fotografije morajo imeti minimalno resolucijo 1600 x 1200 pikslov (pri razmerju slike 4:3)
ali 1600 x 1050 pikslov (pri razmerju slike 3:2).
Analogne fotografije naj bodo razvite v velikosti med 18 x 24 cm in 30 x 40 cm.

ŠIFRIRANJE DEL
Dela, ki jih boste poslali bo neodvisni član označil in predstavil komisiji pod šiframi. Anonimnost
zagotovljena.

OCENJEVANJE DEL
Pri ocenjevanju prispelih del komisija upošteva ustvarjalno in kritično stališče, tehnično dovršenost,
izpovednost, originalnost del ter estetska merila. Komisija bo ocenjevala opus kot celoto in ne
posamezne fotografije. Fotomontaž ali drugače predelanih posnetkov žirija ne bo ocenjevala.
Vsa prispela dela bo ocenjevala žirija v sestavi: Metoda Groznik, umetnostna zgodovinarka, Blaž
Križnik, arhitekt, Urška Petauer, amaterska ocenjevalka, Marko Radosavljević, grafični dizajner, in
Simona Škorja, restavratorka.

Žirija ni obvezana podeliti nagrad, če nobeno izmed del ne dosega zahtevane kakovosti.
Vse odločitve žirije so dokončne in nepreklicne.

RAZSTAVA IN PODELITEV NAGRAD
Avtorji se s sodelovanjem na javnem razpisu strinjajo s tem, da se izbor poslanih del objavi na
razstavi, katere otvoritev bo jeseni 2005 (v SMOCL-u , datum in ura bodo objavljeni kasneje na
spletni strani www.drustvo-lak.si ter po elektronski pošti). Žirija bo objavila rezultate razpisa in
podelila nagrade ob otvoritvi razstave, kjer bodo izbrana in nagrajena dela tudi razstavljena.
Avtorji, katerih dela bodo nagrajena in izbrana v ožji izbor, bodo o tem obveščeni po elektronski
pošti.
Vsem udeležencem natečaja, katerih dela bodo razstavljena, bomo poslali vabilo na otvoritev
razstave.
ROK ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ
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