Mariborski flosarji-člani TD Maribor, so od leta 2003 včlanjeni v mednarodni splavarski zvezi, ki skrbi za ohranjanje te
tradicije po celi Evropi. Pridobiti častni naslov splavarsko mesto, pomeni, da dajejo društva, ki so včlanjena v to zvezo
predlaganemu kraju vso priznanje, da ščiti interese splavarske dediščine, spodbuja njihovo ohranjanje in načine
predstavitve, kot so poimenovanja trgov, ulic, razstave in podobno.
Turistično društvo Maribor je dalo pobudo, da Maribor letos pridobi ta naslov, za kar bo potrebno mesto, na
skupščini v Španiji, tudi primerno predstaviti.
Zato Turistično društvo Maribor v soorganizaciji Društva ljubiteljev fotografije Maribor – DLF, razpisuje
fotografski natečaj: Maribor splavarsko mesto.
1. PRAVILA SODELOVANJA
Fotografski natečaj bo predstavljal pomemben del prikaza Maribora, kot splavarskega mesta, zato vabimo vse
ljubiteljske in poklicne fotografe k sodelovanju. Pričakujemo fotografije povezane s splavarjenjem v Mariboru, ki bodo
nastale v času od aprila do septembra 2012 (glej koledar pomembnejših datumov).
Velikost fotografije ne sme presegati 2600 pik najdaljša stranica pri ločljivosti 300 dpi, JPG kompresija 7-10,
maksimalna velikost datoteke največ 2,5 Mb.
Udeleženci natečaja oddajo dela v digitalni obliki JPG, preko obrazca, na spletni strani www.dlf.si
Avtor soglaša in potrjuje, da lahko organizator razstave uporabi njegova dela za promocijo razstave in splavarjenja,
objavo na CD – ju, projekcijah, razstavi, člankih, internetnih straneh ali drugih tiskanih in elektronskih medijih brez
predhodnega dovoljenja ali plačila avtorju.
Z oddajo del potrjujejo udeleženci natečaja, da so seznanjeni z vsemi pogoji natečaja in da so avtorji oddanih del.
2. TEMA NATEČAJA
Maribor splavarsko mesto
3. OZNAČEVANJE IN ŠTEVILO DEL
Vsak udeleženec lahko sodeluje z največ petimi (5) fotografijami. Vsako delo mora biti označeno z zaporedno
številko fotografije, s priimkom in imenom avtorja, ter naslovom dela. Primer: druga fotografija, se označi 02priimek_ime-naslov.jpg. Naslov ne sme presegati 25 znakov. Dovoljene so le črke iz angleške abecede (a– z). Ne
uporabljajte šumnikov!!!
4. NASLOV za pošiljanje
Fotografije naložite preko spletne prijavnice (zaželjeno) ali jih na CD/DVD pošljete na naslov:
Društvo ljubiteljev fotografije Maribor
Radvanjska cesta 43
2000 Maribor
s pripisom “Maribor splavarsko mesto”
Organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo (uničenje CD/DVD) nastalo med transportom.
5. NAGRADE
Tri najboljše ocenjene fotografije bodo nagrajene s strani organizatorja in sponzorjev.
Nagrajenci bodo o rezultatu obveščeni preko elektronske pošte.
Nagrade bodo podeljene predvidoma v nedeljo 7.10. 2012, v okviru prireditve Dnevi fotografije Maribor 2012.
6. KOLEDAR NATEČAJA
- sprejem del do vključno 23.09. 2012 (do polnoči)
- ocenjevanje del od 27.09. 2012 do 30.09. 2012
- poročilo o ocenjevanju del: 02.10.2012
- projekcija, razstava, 06.10.2012 – 7.10.2012
7. VRAČANJE DEL IN OBJAVA REZULTATOV
CD/DVD ne bomo vračali. Rezultati natečaja bodo objavljeni na internetni strani www.td-maribor.com inwww.dlf.si.
Vsak udeleženec prejme rezultate tudi po elektronski pošti.
8. JAVNA PREDSTAVITEV, PODELITEV NAGRAD IN OTVORITEV RAZSTAVE
Vsa nagrajena in sprejeta dela iz natečaja bodo javno predstavljena na otvoritveni slovesnosti v Mariboru,

07.10.2012, v Narodnem domu Maribor in na internetni strani Turističnega društva Maribor. Nagrajena dela iz
natečaja bodo predstavljena tudi na internetni strani DLF Maribor
Na otvoritveni slavnostnostni prireditvi bo tudi podelitev nagrad.
9 ORGANIZATOR in INFORMACIJE
Turistično društvo Maribor, info@td-maribor.com
Partizanska 47
2000 Maribor, Slovenija
Društvo ljubiteljev fotografije Maribor, info@dlf.si
Radvanjska cesta 43
2000 Maribor, Slovenija

KOLEDAR DOGODKOV - Pomembni datumi povezani z natečajem:
- od 20.4 -28. 04. 2012 : Splavarska delavnica v Koblarjevem zalivu (gradnja splava, kjer boste lahko zagotovo ujeli
zanimive utrinke)
- v prvi polovici maja bo promocijska vožnja za medije, agencije in vodnike
- 2. ali 9. 06. 2012 : »Drava moja plaža«, spust smešnih plovil, v organizaciji PDM
- 22.06. – 08.7.2012: zDravo na Festivalu Lent – vožnje bodo popestrene s kakšnim kulturnim dogodkom
- 24.08. – 25.08.2012: Ples in glasba zDravo
- 08.09. 2012: Obisk predsednika mednarodne splavarske zveze in razglasitev mesta Maribor kot »timberraftsmen
city« – splavarsko mesto
- 21.9.2012: 28. Splavarski krst in Timber raftsmens asociation – Drava Valey pred Staro trto
- Avstrijski splavarski dan – avstrijska splavarska društva se predstavijo (22.09.2012)
- 23.09. 2012: 8. Praznik na Dravi
- klasične vožnje se bodo izvajale po naročilih čez celo sezono, fotografi imajo ob OBVEZNI predhodni prijavi
brezplačen dostop na vse vožnje

