Foto natečaj Festival Lent 2013
Organizator: Društvo ljubiteljev fotografije Maribor in Narodni dom Maribor.
Pogoji sodelovanja:
1. Fotografski natečaj je odprt za vsakogar , sodelujejo lahko ljubiteljski in profesionalni
fotografi.
2. Fotografije morajo nastati v času Festivala Lent (21.6.-6.7.2013) na prizoriščih
Festivala Lent
3. Avtor lahko na natečaju sodeluje z največ štirimi (4) barvnimi ali črno-belimi
fotografijami v digitalni obliki. Ločljivost daljše stranice fotografije ne sme biti manjša od
2000 pik, format jpg, kvaliteta 7-9. Maksimalna dovoljena velikost posamezne datoteke
je 3 Mb.
4. Vsaka fotografija mora biti označeno s priimkom in imenom avtorja, ter naslovom
dela. Na primer: priimek_ime_naslov.jpg. Dovoljene so le črke iz angleške abecede
(a– z), uporaba šumnikov ni dovoljena. Dela, ki ne bodo označena kakor je v razpisu,
bodo izločena, ali pa je ne boste mogli oddati.
Med imenom in nazivom datoteke NE puščajte presledkov - naredite podčrtaj ali
pomišljaj !!! Ne uporabljajte vejic, klicajev, vprašajev, ipd.
Oddaja/ pošiljanje del: Fotografije mora avtor oddati
preko prijavnice na http://lent.razstava.si (najprej se je potrebno registrirati, po
prejemu gesla je možno nalaganje fotografij).
Obvezno vpišite naslov fotografije (brez imena avtorja!!!) v za to namenjeno okence!!!
Fotografije pošljite izključno preko prijavnega obrazca!!! Fotografij na CD, DVD,
ključkih in po el.pošti ne sprejemamo!!!
5. Vsak udeleženec bo prejel obvestilo o rezultatih po elektronski pošti. Seznam sprejetih
in nagrajenih del bo objavljen na spletnih straneh Društva ljubiteljev fotografije Maribor
in Festivala Lent.
6. Vsak avtor ohrani avtorske pravice za svoja dela. Avtor dovoljuje organizatorjem
uporabo oddanih posnetkov brez denarnega nadomestila za potrebe razstave,
predstavitev in promocijo prireditve (Festivala Lent in fotografskega natečaja).
7. Vsak avtor zagotavlja, da so oddana dela njegovo avtorsko delo. Organizator ne
prevzema odgovornosti za kakršnokoli tovrstno zlorabo avtorskih pravic.
8. Avtor s prijavo na natečaj sprejema in se strinja s pogoji razpisa..
9. Koledar:
Rok za oddajo fotografij: 15.08.2013
Žiriranje: 23.8.2013
Obveščanje o izboru: najkasneje do 01.09. 2013
Podelitev nagrad: datum bo javljen naknadno

10. Nagrade:
1. nagrada: VIP akreditacija za Festival Lent 2014 (Narodni dom Maribor, Ul.Kneza
Koclja 9, Maribor)
2. nagrada: Paket fotografskih tečajev in delavnic (Fotomedia, Radvanjska cesta 43,
Maribor)
3. nagrada: Večerja v Restavraciji Galeb (Gostilna Galeb, K čolnarni 29, 2354
Bresternica)
4.-10 nagrada: Majica Festival Lent ali DLF Maribor, ali dežnik Festival Lent
Organizator si pridržuje pravico, da podeli še več nagrad. Nagrade niso izplačljive v
denarju.
11. Žirija:
-

dr.Matjaž Duh, DLF Maribor
Boris Črnič, Narodni dom Maribor
Aleš Žiberna, Totifoto
Marjan Laznik, DLF Maribor

Odločitev žirije je dokončna, nanjo se ni mogoče pritožiti.
12. Pristojbina: Pristojbine ni.

