13/2013

KS RADOMLJE - pokrovitelj
in

FOTO KINO VIDEO KLUB MAVRICA
razpisujeta fotografski natečaj ob častitljivem jubileju –
660 let ustanovitve kraja Radomlje.

» RADOMLJE 660 LET «
V letu 2013 obeležujemo skozi vrsto dogodkov 660 let od prve pisne omembe kraja.
Med izbranimi in nagrajenimi fotografijami se bodo člani žirije in člani KS Radomlje
odločili za naslovni/e motiv/e, ki bo krasil/i novo/e barvno razglednico/e, s katero se bodo
Radomlje predstavljale v svetu. Organizator se bo z nagrajenci dogovoril o odkupu
avtorskih pravic.
1. Na foto natečaju, ki je organiziran v skladu s pravili Fotografske zveze Slovenije (št.
razstave 13/2013), lahko sodelujejo amaterski in profesionalni fotografi in fotografinje
iz Slovenije. Razstava je 4. stopnje.
2. Teme:
A – RADOMLJE MOJ KRAJ
B – SPREHOD SKOZI ARBORETUM VOLČJI POTOK PRI RADOMLJAH
C – PROSTA
3. Pošilja se lahko samo digitalne fotografije, daljša stranica naj meri 1280 pikslov,
velikost posamezne datoteke mora biti manj kot 1 MB.
4. Vsak udeleženec/ka/ lahko sodeluje s črno-belimi in barvnimi fotografijami in sicer s
po štirimi fotografijami na posamezno temo. Avtor mora priložiti prijavnico s
seznamom vseh poslanih del in osebnimi podatki.
5. Poslane fotografije morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočih, za kar prevzemajo
vso odgovornost.
6. Označevanje fotografij: tema in št. fotografije, ime in priimek avtorice/avtorja, naslov
fotografije (primer: A1_Mateja_Orehek_Narodne nose.jpg).

7. Kotizacija: 5 € ne glede na število prijavljenih tem.
Podatki za nakazilo:
pristojbino lahko priložite k poslanemu CD/DVD in prijavnici ali
nakažete na transakcijski račun kluba Mavrica, št.: SI 56 0230 0001 2597 890
8. Možnosti prijave in oddaja fotografij:
CD/DVD, kotizacijo in izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov: FK VK Mavrica
Radomlje, Prešernova 43,1235 Radomlje.
9. Koledar razstave:
Rok za pošiljanje:
Selekcija do:
Obvestilo o rezultatih do:
Odprtje razstave:

15.08.2013
26.08.2013
03.09.2013
09.09.2013

Sprejete in nagrajene fotografije tem A in B bodo razstavljene v prostorih Kulturnega
doma Radomlje, Ob otvoritvi razstave bodo sprejete in nagrajene fotografije vseh treh
tem projicirane .
NAGRADE:
V vsaki kategoriji bodo podeljene 3 nagrade in 5 diplom.
Nagrajenci bodo prejeli tudi knjižne nagrade.
Žirija:
Peter Pokorn, predsednik, MF FZS, EFIAP B, HON EFIAP
Klemen Brumec, član, F2, AFIAP
Igor Kuzmič, član
Tomaž Levstek, član, F1 FZS, absolvent študija fotografije na VIST, Lj.,
Janez Zalaznik, član, akademski slikar
Vabimo vse ljubiteljske fotografe in fotografinje, da sodelujejo na našem natečaju.
Fotografije v temah A in B morajo biti posnete na območju KS Radomlje in v Arboretumu
Volčji potok.

Organizacijski odbor:
Igor Kuzmič, predsednik
Lili Jazbec, član,
Jože Kragelj, član
Janez Kosmač, član

