FOTO KLUB NOVA GORICA
Gradnikove brigade 49
5000 Nova Gorica
p.p. 290 5001 Nova Gorica
e-pošta: fotoklub.ng@gmail.com
spletni naslov: www.fk-gorica.org

FZS 18/2022

»53. DIA PRIMORSKA 2022«
FOTOGRAFSKI NATEČAJ DIGITALNIH FOTOGRAFIJ,
pod pokroviteljstvom FZS
1.

ORGANIZATOR: FOTO KLUB NOVA GORICA

2.

INFORMACIJE:
e-pošta: fotoklub.ng@gmail.com

3.

tel: Simon Kovačič 041 317395

ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Predsednik: Simon Kovačič
člani: Bogdan Kralj, Miloš Prinčič, Marko Mladovan, Tanja Gorjan, Simon Remec

4.

ČASOVNI RAZPORED:
Sprejem del do:

09.10.2022

Žiriranje:

16.10.2022

Objava rezultatov:

do 23.10.2022 na klubski spletni strani ter po e-pošti

Projekcija
in podelitev nagrad:

11.11.2022 ob 19.00
(v kolikor bodo razmere glede Covid 19 to dopuščale)

Organizator bo ob projekciji pripravil tudi razstavo nagrajenih fotografskih del v Kulturnem
domu v Novi Gorici.
5.

ŽIRIJA:
Dušan Miška - MF FZS – predsednik
Simon Krejan – MF FZS
Marko Mladovan - KMF FZS
Tanja Gorjan – KMF FZS - rezerva
Pridržujemo si pravico do spremembe žirije v primeru zadržanosti članov.
Zoper odločitev žirije ni možna pritožba.

6.

TEME RAZSTAVE:
Tema A: ČLOVEK V URBANEM OKOLJU (barvna ali črno-bela) – fotografija vključuje
neposredna naključna srečanja z ljudmi v urbanem okolju in naključne dogodke na javnih
mestih,
Tema B: PROSTA (barvna ali črno-bela),
Tema C: KOLEKCIJA (barvna ali črno-bela) – vse štiri fotografije morajo prikazovati isto
tematiko in morajo biti barvne ali črno-bele.

7.

POGOJI SODELOVANJA:
Na natečaju lahko sodelujejo amaterski ali profesionalni fotografi iz Slovenije ter zamejstva
s do štirimi fotografijami v vsaki temi (skupaj max. 12 fotografij).
Avtor z avtorskimi pravicami dovoli, da organizator uporabi izbrane fotografije za projekcijo,
za razstavni katalog in promocijo prireditve. S prijavo avtorji sprejemajo razpisne pogoje
natečaja. Avtor potrjuje da je lastnik vseh pravic do fotografij vključno s privoljenjem
fotografiranih oseb. Organizator ne prevzema odgovornosti za kakršno koli zlorabo avtorskih
pravic.

8.

PRIJAVA IN PRIPRAVA FOTOGRAFIJ:
Sprejemamo samo dela v jpg obliki, v resoluciji 300 dpi, oddana preko spletne strani:
http://www.fk-gorica.org.
Posamezna datoteka je lahko velika največ 2 MB, po širini ne sme presegati 1920 pix, po
višini pa 1280 pix.
Fotografijam ni dovoljeno dodajati robov ali okvirjev.
Udeleženci natečaja so dolžni skupaj s poslanimi fotografijami izpolniti spletno prijavnico, na
kateri morajo biti vsi zahtevani podatki.
Datoteke, ki ne bodo ustrezale danim pogojem, bodo zavrnjene.
Avtor lahko sodeluje z digitalnimi fotografijami, ki še niso bile sprejete ali nagrajene na
predhodnih natečajih Dia Primorska.

9.

PRISTOJBINA:
Za dve temi je pristojbina 12 €, za vse tri 15 €. Za klubske skupine nad 5 članov je
pristojbina za vse tri teme 12 €, v tem primeru mora predstavnik kluba poslati seznam
sodelujočih članov.
Rok plačila do 09.10.2022 - bančno nakazilo na TRR SI56 6100 0002 1532 989 (račun odprt
pri Delavski hranilnici d.d. Nova Gorica) koda namena: OTHR, prejemnik: Foto klub Nova
Gorica, Gradnikove brigade 49, 5000 Nova Gorica.

10. OZNAČEVANJE DATOTEK:
Naslov fotografije naj ne vsebuje imena avtorja (ter ne sme biti daljši od 20 znakov) in ne sme
vsebovati šumnike, posebne znake in presledke.
11. KATALOG:
Organizator bo izdal tiskan katalog z izbranimi reprodukcijami fotografij, ki bo poslan na
naslove vseh udeležencev natečaja ter objavljen na spletni strani kluba.
12. NAGRADE:
v temi A - ČLOVEK V URBANEM OKOLJU : 1 zlata, 1 srebrna, 1 bronasta medalja FZS
in 5 pohval FZS,
v temi B - PROSTA: 1 zlata, 1 srebrna, 1 bronasta medalja FZS in 5 pohval FZS,
v temi C - KOLEKCIJA: 1 zlata, 1 srebrna, 1 bronasta medalja FZS in 5 pohval FZS.
Vsak avtor lahko prejme zgolj eno nagrado v posamezni kategoriji (temi).
13. ODDAJA DEL:
Dela morajo biti oddana v skladu z navodili, preko spletne aplikacije na:
http://www.fk-gorica.org najkasneje do 09.10.2022.

Organizacijski odbor natečaja:

Predsednik FK Nova Gorica:

Simon Kovačič

Marko Mladovan

Davčna številka: 65461452 / Matična št.: 5136920000 / Ni davčni zavezanec
TRR: IBAN SI56 6100 0002 1532 989 (Delavska hranilnica d.d.)

