TRESE SE GORA, ŠPILA SE ROCK
Fotografski natečaj festivala GorA RockA
Vabljeni k sodelovanju na prvem fotografskem natečaju »Trese se Gora, špila se rock!« Posvečen je
edinemu slovenskemu dobrodelnemu rock festivalu GorA RockA, ki se odvija na idilični Šentviški
planoti, v neokrnjeni naravi predalpskega okolja.
Natečaj razpisujejo organizator festivala GorA RockA, Tolminski muzej in Foto klub Nova Gorica. S
fotografijami lahko sodelujejo vsi udeleženci in obiskovalci festivala GorA RockA, ki upoštevajo
razpisne pogoje navedene v nadaljevanju.
TEMA NATEČAJA:


Festival GorA RockA (odrske fotografije, aktivnosti na odru, dogajanje na celotnem
festivalskem območju, prikaz festivalskega utripa, utrinki iz zaodrja, kampa, plaže…)

Žirija bo sprejela v ocenjevanje samo dela, ki so nastala na območju dogajanja festivala GorA RockA.
KOLEDAR NATEČAJA:
 Trajanje natečaja: 12. 5. 2018 – 3. 6. 2018
 Obvestilo o rezultatih: do 10. 6. 2018
 Odprtje razstave in podelitev nagrad: 16. 6. 2018, ob 20.30, v Tolminskem muzeju v Tolminu.
Dogodek bo del širše muzejske prireditve imenovane Poletna muzejska noč, ki bo potekala od
18. do 24. ure.
SODELOVANJE IN POGOJI:
Na natečaju lahko sodelujejo amaterski in profesionalni fotografi. Z oddajo del udeleženci natečaja
potrjujejo, da so avtorji fotografij in da se strinjajo s pravili in pogoji fotografskega natečaja.
Sodelovanje na natečaju je brezplačno.
PRIJAVA IN TEHNIČNE ZAHTEVE:
 Vsak avtor lahko sodeluje z največ petimi (5) fotografijami.
 Datoteke morajo biti v JPG (JPEG) formatu, ločljivosti 300 dpi in dimenzije 45 x 30 cm (5315 x
3543 px), oz. izvedenih formatov.
 Avtorji, katerih fotografije bodo izbrane za objavo na velikih panojih, ki bodo razstavljeni po
ulicah Tolmina in na festivalu GorA RockA, bodo po zaključenem žiriranju naprošeni, da
pošljejo fotografije v polni velikosti.
 Datoteke morajo biti označene z imenom in priimkom avtorja ter naslovom fotografije (brez
šumnikov!).
 Na lice fotografije ni dovoljeno dodajati podpisov in logotipov.
 Obdelava fotografij z računalniškimi programi je dovoljena v mejah, ko se s posegi ne vpliva
na vsebino fotografije.
 Žirija ne bo ocenjevala fotografij z moralno sporno ali protizakonito vsebino ter tehnično
neprimernih fotografij.



Fotografije pošljite po elektronski pošti na naslov: foto@gorarocka.si, ali posredujete preko
WeTransfera na naslov: foto@gorarocka.si.

Obvezno morate priložiti izpolnjeno, podpisano in skenirano prijavnico.
AVTORSTVO:
Udeleženci natečaja z oddajo prijavnice in fotografij organizatorju natečaja zagotavljajo, da so avtorji
fotografij oziroma, da so izključni imetniki avtorskih pravic.
Z udeležbo na natečaju avtor dovoljuje organizatorju brezplačno uporabo in objavo reprodukcij
fotografij za razstavo, razstavni katalog ter za promocijo festivala.
ŽIRIJA:




Marko Mladovan, kandidat za mojstra fotografije FZS, Foto klub Nova Gorica,
Marko Grego, kustos Tolminskega muzeja,
Matjaž Kosmač, predstavnik organizatorja festivala GorA RockA

IZBOR:
Žirija bo naredila ožji izbor fotografij, ki bodo od 16. 6. do 26. 8. 2018, na ogled v Tolminskem muzeju,
na festivalu GorA RockA ter po ulicah Tolmina. Najboljše tri fotografije bodo nagrajene s praktičnimi in
denarnimi nagradami. Vsi avtorji sprejetih fotografij prejmejo razstavni katalog.
Odločitve žirije so dokončne in nanje ne sprejemamo pritožb.
Tri najbolje ocenjene fotografije prejmejo:
 100 € neto prva nagrada + praktične nagrade
 60 € neto druga nagrada + praktične nagrade
 40 € neto tretja nagrada + praktične nagrade
Vsi avtorji sprejetih fotografij prejmejo dodatno vstopnico za festival GorA RockA.
INFORMACIJE:
Festival GorA RockA: foto@gorarocka.si
Foto klub Nova Gorica: fotoklub.ng@gmail.com
Tolminski muzej: muzej@tol-muzej.si

