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4. mladinski fotografski natečaj PORTRET 2023

Pridržujemo si pravico do spremembe zasedbe žirije. Pritožba zoper odločitev žirije ni možna.

- BARBARA GREGURIČ SILIČ

- BARBARA TOMAN

- JANEZ PELKO

ŽIRIJA:

STAROSTNI KATEGORIJI: A)  do 15 let (na datum roka oddaje stari 14 let ali manj)
B)  od 15 do 29 let (na datum roka oddaje stari med 15 in 29 let)

NAGRADE:
zlata medalja FZS + zunanji trdi disk za shranjevanje fotografij
srebrna medalja FZS + praktična nagrada
bronasta medalja FZS + praktična nagrada
do 5 diplom FZS in
nagrada za najuspešnejšega avtorja

V obeh temah bodo podeljene:

KOLEDAR NATEČAJA: - 12. januar 2023 do 23:59 - ZAKLJUČEK SPREJEMA FOTOGRAFIJ

- do 3. februarja 2023 - izbor fotografij 

- do 10. februarja 2023 - obvestilo o rezultatih

- 16. marec 2023 - predvideno odprtje razstave in podelitev nagrad

PRISTOJBINA: Sodelovanje na natečaju je za vse mlade fotografinje in
fotografe iz vse Slovenije in zamejstva  BREZPLAČNO .

ROK ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ: 12. JANUAR 2023

V sklopu projekta "KULTURNI KOLAŽ - kolaž mladinskega ustvarjanja" razpisujemo 4. mladinski
fotografski natečaj PORTRET 2023. Natečaj poteka v soorganizaciji Mladinskega centra Jesenice,
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti območna izpostava Jesenice in Fotografskega društva
Jesenice ter pod pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenija. Natečaj je namenjen izključno mladim do
29. leta v dveh starostnih skupinah, sodelovanje je BREZPLAČNO in nagrade so mamljive.

PORTRET 2023
4. mladinski fotografski natečaj
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SPLETNA PRIJAVNICA

4. mladinski fotografski natečaj PORTRET 2023

Informacije o poteku razstave (razpisni pogoji, prijavnica, obvestilo o izboru) bodo sproti objavljene na spletni strani 

www.fd-jesenice.si/portret

Za več informacij nas lahko kontaktirate:
Nik Bertoncelj
vodja natečaja
info@nikbfoto.si
070-333-969

Mladinski center Jesenice
www.mc-jesenice.si

mcj@siol.net
04-5884-680

Fotografsko društvo Jesenice
www.fd-jesenice.si

fd.jesenice@gmail.com

ORGANIZATORJI:PROJEKT:

FORMAT FOTOGRAFIJ: Vsak avtor lahko pošlje največ 5 fotografij.

》Fotografije naj bodo v formatu JPG/JPEG.

》Dimenzija daljše stranice naj bo 3000px.

》Velikost posamezne datoteke naj ne presega 3MB.

》Fotografije so lahko v barvni ali črno beli tehniki.

》Fotografije morajo biti brez dodatnih umetnih obrob in brez
vodnega žiga (watermarka) ali podpisa avtorja na fotografiji.
 

Fotografije, ki ne bodo ustrezale razpisanim pogojem
bodo izločene.

PRIJAVA IN ODDAJA FOTOGRAFIJ:

Nepopolne prijave in tiste, ki ne bodo ustrezale
razpisanim pogojem bodo izločene.

Avtor mora natančno izpolniti spletno prijavnico in oddati
fotografije s pomočjo programa za oddajo fotografij:

do prijavnice prav tako lahko dostopate na www.fd-jesenice.si/portret

AVTORSTVO FOTOGRAFIJ: Poslane fotografije morajo biti avtorsko delo sodelujočega, za
kar slednji prevzema polno odgovornost. Avtorske pravice
ostanejo avtorjem. Z udeležbo na natečaju avtor zagotavlja, da
so fotografije njegovo avtorsko delo in sprejema pogoje razpisa.

Organizator si pridržuje pravico da dela razstavi, objavi in tiska 
 za potrebe natečaja in / ali promocijo razstave in natečaja,
zastopanja v tiskanih in digitalnih medijih, socialnih omrežij in
tiskovinah.

Ob razstavi bodo izdane tiskovine, ki bodo vsebovale sprejeta in
nagrajena dela in osnovne podatke o avtorjih, fotografijah in
razstavi.

O TEMI: Tema PORTRÉT - Umetniška upodobitev osebe, oseb navadno s
poudarkom njihove individualnosti.
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