Društvo Meteorita in
Fotografsko društvo Jesenice
pod pokroviteljstvom
Fotografske zveze Slovenija

02/2022

predstavljajo

3. Meteoritin fotografski natečaj

GLOBINE 2022
ROK ODDAJE FOTOGRAFIJ:

TEME:

ŽIRIJA:

25. februar 2022
A) Globine
B) Prosta
C) Potovanje skozi čas

(tema 6. festivala Meteorita 2022)

- Simon Kovačič, KMF FZS, FK Nova Gorica
- Aleš Klabus, F1 FZS, FK Ljubljana
- Gaber Košir, F1 FZS, FD Jesenice
Pridržujemo si pravico do spremembe žirije v primeru zadržanosti članov.
Pritožba zoper žirije ni možna.

FOTO: Franjo Lavrinc, Globine 2020

KOLEDAR:

NAGRADE:

FOTO: Danica Novak, Globine 2021

- 25. februar 2022 - ROK ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ
- do 18. marca 2022 - izbor fotografij
- do 23. marca 2022 - obvestilo o rezultatih
- 6. april 2022 - predvideno odprtje razstave in
podelitev nagrad

V vseh temah bodo podeljene zlata, srebrna in
bronasta medalja FZS, do 5 diplom FZS in 1
nagrada za mladega avtorja (do 29 let).

PRISTOJBINA:

Pristojbina na natečaju je 10€ za vse 3 teme, ne glede na to
ali se sodeluje v 1 ali vseh 3 temah.
Za mlade do 18. leta je udeležba brezplačna.
Pristojbino nakažete najkasneje do roka oddaje na račun:
Društvo za promocijo znanosti in fantastike Meteorita
Ulica Staneta Bokala 15, 4270 Jesenice
IBAN račun: SI56 0400 1004 6963 897
Referenca: SI00 2022, Koda namena OTHR
Namen: Foto natečaj 2021 - Ime in priimek

FORMAT IN
POIMENOVANJE:

Vsak avtor lahko pošlje največ 5 fotografij v posamezni temi.
Fotografije morajo biti v formatu JPG/JPEG, dimenzija daljše stranice
mora biti 3000px. Velikost posamezne datoteke ne sme presegati 2.5MB.
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.
Fotografije naj bodo poimenovane:
tema_zadnje 4 cifre telefonske številke_zaporedna št. fotografije_ naslov
Primer: A_3969_1_Potovanje skozi cas (BREZ ŠUMNIKOV!)
Prosimo za ustrezno poimenovanje fotografij in pravilno uporabo
znakov. Fotografije, ki ne bodo ustrezale razpisanim pogojem bodo
izločene.

PRIJAVNICA:

Avtor mora natančno izpolniti spletno prijavnico pred rokom
oddaje. Označitve fotografij na prijavnici se morajo ujemati z
označitvami fotografij v imenih datotek.
Nepopolnih in prepozno prispelih prijav ne bomo upoštevali.

SPLETNA PRIJAVNICA
do prijavnice prav tako lahko dostopate na www.meteorita.si/foto-natecaj

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 kopira za potrebe natečaja
oziroma dela uporablja za promocijo in predstavitev razstave in festivala Meteorita v
medijih, socialnih omrežij in tiskovinah.
Ob razstavi bosta izdana zloženka in katalog, ki bosta vsebovala sprejeta in nagrajena
dela in podatke o avtorjih, fotografijah in razstavi.

POŠILJANJE FOTOGRAFIJ:

Fotografije pošljete po e-pošti na naslov foto@meteorita.si z
zadevo »FOTO NATEČAJ GLOBINE 2022« do 25. februarja 2022.
Za prejete fotografije bomo poslali elektronsko sporočilo s
potrdilom. Če potrdila v roku nekaj dni ne boste dobili, nas
prosimo kontaktirajte preko elektronske pošte.

O TEMAH:

tema A - GLOBINE
Tema "Globine" daje fotografom priložnost izražanja njihovega
razumevanja in prikaza globin, vsakemu v svojem stilu in tehniki.
Fotograf lahko temo razume kot pogled v vesolje, ozvezdja, nočno
fotografijo neba, globino morja ali podzemlja. Globine so lahko
tudi preprosto pogledi navzdol ali motivi, ki gledalcu prikažejo
občutek globine in predstavljajo drugačen pogled na svet. Tema je
stalnica natečaja.

tema B - PROSTA
Tema "Prosta" omogoča vsem sodelujočim sodelovanje s prosto
izbiro fotografij ne glede na tehniko, izvedbo in vsebino fotografije.
Fotografije so lahko v barvni ali črno beli tehniki.

tema C - POTOVANJE SKOZI ČAS
Zadnja tema "Potovanje skozi čas" se vsako leto spremeni in je
enaka temi aktualnega festivala znanosti in fantastike Meteorita na
Jesenicah, v sklopu katerega tudi poteka fotografski natečaj.
Tema s širokim pomenom avtorju omogoča predstavitev njegovega
pogleda na temo in spodbudi k uporabi raznovrstnih fotografskih
tehnik.

Več informacij:
Nik Bertoncelj, vodja natečaja
nik@foto-vidmar.si
070-333-969

Društvo Meteorita
info@meteorita.si
www.meteorita.si

Fotografsko društvo Jesenice
fd.jesenice@gmail.com
www.fd-jesenice.si

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

FOTO: Dejan Kokol, Globine 2021
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