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1. vseslovenska krožna razstava digitalnih fotografij
v organizaciji
FK Kamnik, FKVK Mavrica, Centra za mlade Domžale
in pod častnim pokroviteljstvom Varuhinje človekovih pravic
dr. Zdenke Čebašek Travnik, dr. med.
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Člani sosednjih fotografskih klubov vas vabimo k sodelovanju na 1. vseslovensko krožno razstavo
digitalnih fotografij, ki smo jo posvetili Evropskemu letu aktivnega staranja in medgeneracijske
solidarnosti. Del kotizacije bomo namenili 27-letnemu Dejanu iz Vranskega, ki je v delovni nesreči izgubil
obe roki. V kolikor bi želeli za Dejana storiti še kaj več, kliknite na www.dejangrilj.si ali se stopite v
kontakt s Centrom za mlade.

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA
1. vseslovenska krožna razstava digitalnih fotografij je sestavljena iz 3 salonov – FK Kamnik,
FKVK Mavrica in Centra za mlade Domžale. Na razpisu lahko sodelujejo vsi ljubiteljski in
poklicni fotografi iz Slovenije. Natečaj in razstava potekata pod pokroviteljstvom Fotografske
zveze Slovenije (FZS, št. 12/2012).

KATEGORIJE* (opisi kategorij)
A. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE (B ali ČB) - (motivi na fotografijah prikazujejo
sodelovanje/stik med generacijam (otroci, odrasli, starejši)

B. GOVORICA ROK (v letu 2012) (B ali ČB)
C. PROSTA BARVNA
D. PROSTA ČB

ŠTEVILO/VELIKOST FOTOGRAFIJ IN OZNAČENOST DATOTEK
Vsak avtor lahko sodeluje z največ 4 fotografijami v posamezni kategoriji. Sprejemali bomo
samo dela v digitalni obliki (JEPG formatu). Velikost del je omejena na 2000 pix po daljši
stranici. Vsaka datoteka mora biti označena s temo, zaporedno številko, imenom in priimkom
avtorja, naslovom dela. (primer: A1-Marko_Kranjc-Vsakdanjik), (do 30 znakov)

PRIJAVA DEL
Dela lahko oddate:




Preko spletne prijavnice krozna.fotoklub-kamnik.si (velikost fotografij omejena na 1
MB)
Po elektronski pošti skupaj s prijavnico foto@czm-domzale.si (velikost fotografij
omejena na 1MB)
CD/DVD, kotizacijo in izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov Center za mlade Domžale,
p.p. 99, 1230 Domžale s pripisom »Za fotonatečaj«.

PRISTOJBINA
Kotizacija za sodelovanje znaša 15 €. Tretjina od vsakega prispevka bo nakazana Dejanu.
Avtorje, ki ne bodo plačali kotizacije do zaključka natečaja, bo organizator izločil.
Podatki za nakazilo:
 Gotovina po pošti na naslov: Center za mlade Domžale, p.p. 99, 1230 Domžale s pripisom
»Za fotonatečaj«
 Plačilo preko PayPal na naslov foto@czm-domzale.si .
 Nakazilo na transakcijski račun: št. računa: SI 56 012236030308436, sklic: 108,
BIC: BSLJSI2X (Banka Slovenije)

ŽIRIJA
Prejeta dela bodo žirirana trikrat:
1. Salon 1 - Center za mlade Domžale
Predsednica žirije: Ana Šišak, MF FZS, EFIAP
Član žirije: Igor Lipovšek, kinoamater 1. razreda
Član žirije: Vasja Doberlet, MF FZS, EFIAP/s
Rezervni član: Marko Ocepek, fotograf
2. Salon 2 - FKVK Mavrica Radomlje
Predsednik žirije: Karel Steiner, neprof. film. ustvar.
Član žirije: Andraž Gregorič, inž. fotografije
Član žirije: dr. Lado Kutner, F1 FZS, EFIAP
Rezervni član: Toni Müller, neprof. film. ustvar.
3. Salon 3 - FK Kamnik
Predsednik žirije: Janez Kukec Mezek, KMF FZS, AFIAP
Član žirije: Egon Bajt, F1 FZS
Član žirije: Borut Sluga, študent fotografije na VIST
Rezervni član: Klemen Brumec, AFIAP

Odločitev žirije je dokončna. Fotografije, ki bodo po mnenju organizatorjev neprimerne, bodo
izločene.

NAGRADE
Na vsakem salonu bodo v vsaki kategoriji podeljene po tri nagrade in do šest diplom. Podeljena
bodo tudi posebna priznanja za mlade fotografe (do 16 in do 21 let).

REZULTATI
Rezultati žiriranja bodo najkasneje do 12.11.2012 objavljeni na spletnih straneh
http://www.fotoklub-kamnik.si/ , http://www.czm-domzale.si in http://users.volja.net/fkvkmav/
Posredovani bodo tudi po elektronski pošti.

KATALOG
Galerija sprejetih/nagrajenih del bo na ogled v digitalni obliki na spletnih straneh
http://www.fotoklub-kamnik.si/, http://www.czm-domzale.si in http://users.volja.net/fkvkmav/.

KONČNA DOLOČILA
Avtorji soglašajo, da se fotografije ali deli fotografij lahko uporabijo v katalogu, na spletu in za
promocijo natečaja. Organizatorji natečaja ne prevzemajo nobene odgovornosti za nepravilno
rabo ali kršenje avtorskih pravic tretjih oseb. Če avtor nima pravic za objavo fotografij, jih
lahko organizator izloči iz natečaja.

ORGANIZACIJSKI KOMITE IN KONTAKTI
Maja Komljanovič - vodja fotonatečaja, (foto@czm-domzale.si)
Ostali člani:
Klemen Brumec (brumec@gmail.com)
Lili Jazbec (info@czm-domzale.si)
Jože Kragelj (joze.kragelj@gmail.com)

