FZS 11/2013

Natečaj – HRANA - Več in manj kot vsakdanji kruh
(Hrana kot taka, njen družben in socialni pomen)
Društvo za kakovost življenja SENA
Bistrica ob Dravi
v sodelovanju z
Fotoklubom Maribor
pod pokroviteljstvom
Fotografske zveze Slovenije 11/2013

vabi na mednarodni fotografski natečaj

HRANA - Več in manj kot vsakdanji kruh
Na mednarodnem fotografskem natečaju HRANA 2013, lahko sodelujejo ljubiteljski in
poklicni fotografi vsega sveta, ne glede na starost in spol. Z oddajo del udeleženci natečaja
potrjujejo, da so seznanjeni z vsemi pogoji natečaja in da so avtorji oddanih del, za kar
prevzemajo vso odgovornost.

1. Tema razstave
Razpisane teme:
a) HRANA - Več in manj kot vsakdanji kruh
b) PROSTA

2. Pojasnilo k razpisanim temam
a) HRANA: Kot glavna smernica fotografskemu motivu naj bo letošnji slogan FAO ob svetovnem
dnevu hrane “Sustainable Food Systems for Food Security and Nutrition” / “Trajnostni prehranski

sistemi za varnost živil in prehrane”. Na fotografijah pričakujemo prizore iz pridelelave in predelave
hrane, ravnanje s hrano in človekov odnos do nje.

b) PROSTA: Vsebinskih omejitev ni.
Dovoljene so osnovne obdelave, kot je obrez fotografij in prilagajanje velikosti za potrebe
razpisnih pogojev.

3. Pravila razstave
Vsak udeleženec lahko pošlje do štiri fotografije za vsako razpisano temo. Z oddajo fotografij
in prijavnice se udeleženci zavežejo, da sprejemajo pravila razstave.
Fotografije sprejemamo samo v digitalni obliki na CD/DVD-ju ali poslane na elektronski
naslov fotonatecajsena@yahoo.com. Fotografije in prijavnice lahko pošljete tudi preko
portala https://www.wetransfer.com/
Velikost fotografij mora biti prilagojena iztisu do formata 45x30 cm in ločljivosti 300 dpi.
Velikost posamezne datoteke ne sme biti manjša od 4MB. Mogoče so izvedenke kvadratnih
formatov. Zapis mora biti obvezno jpg ali jpeg v kompresiji med 9 in 10. Fotografije so lahko
barvne ali črno bele 1. Avtorji soglašajo, da se lahko njihova dela uporabijo za izdelavo
fotografij za razstavo, za promocijske namene razstave in društva ter objavo v katalogu in za
projekcijo ob otvoritvi razstave.

4. Označevanje fotografij
Vsaka fotografija mora biti poimenovana na sledeči način:
Tema in zaporedna številka fotografije_naslov fotografije_ime in priimek avtorja
Primer: b2_ime in priimek _naslov fotografije (b2_mancanovak_jutro.jpg).
Oznake na prijavnici in fotografiji morajo biti enake.

5. Katalog, objava rezultatov in razstava
Vsak udeleženec natečaja prejme katalog razstave z reprodukcijami nagrajenih del. Katalog
pa bo dostopen tudi v elektronski obliki na straneh Društva za kakovost življenja SENA.
Rezultati natečaja bodo objavljeni na internetni strani http://www.sena-drustvo.eu/
najkasneje do 6.10.2013. Vsak udeleženec prejme svoje osebne rezultate po elektronski
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Definicija monokromatske fotografije:

FIAP: Črno - belo delo, ki obsega odtenke od zelo temno sive (črne) do zelo svetlo sive (bele), je monokromatsko delo z
različnimi odtenki sive. Črno - belo delo, tonirano v celoti v eni barvi, ostaja monokromatsko delo, ki sodi v črno belo
kategorijo; tako delo se v katalogu lahko reproducira v črno - beli tehniki. Po drugi strani pa črno - belo delo, ki je delno
tonirano ali pa mu je dodana ena barva, postane barvno delo (polikromatska fotografija), ki sodi v barvno kategorijo.
PSA: Monokromatska fotografija sestoji iz samo ene barve, ki je lahko katerakoli barva.

pošti. Razstava nagrajenih in najbolje ocenjenih fotografij bo v galeriji Rulik, kjer bo tudi
projekcija nagrajenih in vseh sprejetih del na dan otvoritve razstave.

6. Pristojbina
Pristojbina je univerzalna in znaša 10 evrov za za posamično ali obe temi skupaj. Pristojbino
lahko avtorji pošljejo skupaj s poslanim CD/DVD zgoščenko in prijavnico, oziroma nakažejo
na transakcijski račun Društva Sena štev.: TRR: SI56 9067 2000 0426 376 SWIFT koda banke:
PBSLSI22 namen nakazila: »Za fotonatečaj«.

7. Naslov za pošiljanje fotografij:
preko spleta:

fotonatecajsena@yahoo.com
ali
na CD/DVD zgoščenkah:
Društvo za kakovost življenja SENA
Ul. 27. decembra 2
2345 Bistrica ob Dravi
Slovenija
Organizator Društvo za kakovost življenja SENA, Bistrica ob Dravi, poslanih del na CD/DVD
avtorjem ne bo vračal, temveč jih bo 30 dni po zaključku razstave uničil.

8 . Žirija
Dela, ki bodo ustrezala razpisnim kriterijem, bo ocenjevala žirija v sestavi:
Branimir Ritonja, MF FZS, AFIAP, (predsednik žirije);
Nataša Grum, ing. fotografije (član žirije);
Matej Modrinjak, mag. art. (član žirije);
Odločitev žirije je dokončna. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidene
zadržanosti katerega izmed žirantov, povabi nadomestnega člana.

9. Nagrade
Žirija bo pri vsaki razpisani temi podelila, zlato, srebrno in bronasto medaljo FZS, nagrado
Fotokluba Maribor – zlato značko in praktične nagrade ter priznanja.

10. Koledar razstave
Sprejem del: do 29.9.2013
Žiriranje: 1.10.2013
Objava rezultatov: 6.10.2013
Otvoritev razstave in javna podelitev nagrad: 16.10.2013
Zaključek razstave: 16.11.2013
Pošiljanje katalogov: najkasneje do 45 dni po zaključku razstave
Vsi udeleženci prejmejo tiskan katalog z nagrajenimi fotografijami ter najboljšimi izbranimi
fotografijami najkasneje do 45 dni po zaključku razstave.

11. Organizacijski odbor
Organizacijski odbor sestavljajo:
Predsednik: Mojca Jančar,
Sekretar razstave: Iztok Jerina,
Člani: Silverija Belčič, Marta Rep, Matej Brglez in Nina Klančnik.
Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na elektronskem naslovu: drustvo.sena@gmail.com
Več na: http://www.sena-drustvo.eu/

Društvo za kakovost življenja SENA
Ul.27. decembra 2
2345 Bistrica ob Dravi
Slovenija
fotonatecajsena@yahoo.com
http://www.sena-drustvo.eu/

PRIJAVNICA za fotonatečaj HRANA - Več in manj kot vsakdanji kruh
Prosimo, da prijavnico čitljivo in natačno izpolnite z velikimi tiskanimi črkami!
IME
PRIIMEK
LETNICA ROJSTVA
ULICA
HIŠNA ŠT.
POŠTNA ŠTEVILKA
KRAJ
DRŽAVA
TELEFON
E-POŠTA
FOTOKLUB
FOTOGRAFSKI NAZIV
Tema A Zap. št. fotografije Naslov fotografije (maksimalno 20 znakov)
A1
A2
A3
A4
Tema B - Prosta
Zap. št. fotografije Naslov fotografije (maksimalno 20 znakov)
B1
B2
B3
B4
Način plačila
gotovina poslana na naslov društva
nakazilo na transakcijski račun

Podpis avtorja:

Datum:

