
AJM okna-vrata-senčila d.o.o. v sodelovanju s portalom e-fotografija.si 

vabi k sodelovanju

v fotografskem natečaju 

»Boljši pogled na svet!«
Ljubitelji fotografije, vabljeni, da v svoj fotografski objektiv ujamete motive, 

katerih del je sodobno stavbno pohištvo. 

Omejitev ni. Primerni so motivi sodobnega stavbnega pohištva (oken, vrat, senčil,…) v 
vseh mogočih oblikah. Od oken, vrat ali senčil kot samostojnega motiva na fotografiji, 
do oken in vrat v povezavi s kakšnim drugim motivom. Pomembno je le, da je osrednji 
motiv sodobno stavbo pohištvo, bodisi posamezen element, bodisi elementi v množini. 

Vsak avtor lahko prispeva do največ pet fotografij na naslov fotonatecaj@ajm.si. Najbolj-
še fotografije bomo bogato nagradili: 

1. nagrada: bon za nakup fotografske opreme v vrednosti 600 evrov

2. nagrada: LCD TV sprejemnik LG 26LD320

3. nagrada: Apple iPod nano 8GB s pripadajočo zvočno postajo IF 500

4. do 30. nagrada: boni ugodnosti in nagrade podjetja AJM ter knjiga FOTOKA-
MERA avtorja Matjaža Intiharja 

Vse fotografije bo pregledala in ocenila sedemčlanska strokovna žirija pod vodstvom fo-
tografa Branimirja Ritonje. Nagrajene fotografije bomo predstavili 24. septembra 2010 
na razstavi, ki bo del praznovanja 20. obletnice podjetja AJM d.o.o. Pozneje pa bodo 
krasile prodajne salone in prodajna zastopstva podjetja AJM po vsej Sloveniji. Nagrajene 
fotografije bodo objavljene tudi na spletni strani www.e-fotografija.si, reportaža z nate-
čaja bo objavljena tudi v oktobrski številki revije Fotografija. 

Datumi, ki jih ne spreglejte: 

Trajanje natečaja: od 10. avgusta do 10. septembra 2010

Ocenjevanje žirije: 12. septembra 2010

Obvestilo o rezultatih: 16. september 2010

Otvoritev razstave in razglasitev najboljših fotografij: 24. september 2010

Več informacij o fotografskem natečaju in o pravilih sodelovanja najdete na 
spletni strani: www.ajm.si in www.e-fotografija.si.

(Pravila in pogoji sodelovanja na naslednjih dveh straneh)



Pravila in pogoji sodelovanja 

Člen 1: 

Ta pravila določajo način prirejanja fotografskega natečaja Boljši pogled na svet, ki ga 
prireja družba AJM okna-vrata-senčila d.o.o., Kozjak nad Pesnico 2a, 2211 Pesnica pri 
Mariboru, e-pošta: fotonatecaj@ajm.si. 

Člen 2: 

Namen foto natečaja je povečanje prepoznavnosti blagovne znamke podjetja AJM okna-
-vrata-senčila d.o.o. Nagradni natečaj pa poteka od 10. 8. 2010 do 10. 9. 2010. Fotogra-
fije posredujte po elektronski pošti na naslov: fotonatecaj@ajm.si, do 10. 9. 2010 do 
24:00 ure. 

Člen 3: 

V fotografskem natečaju lahko sodelujejo vsi ljubitelji fotografije, poklicni in amaterski 
fotografi. Mladoletne osebe lahko sodelujejo s privolitvijo staršev oziroma zakonitih za-
stopnikov. V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri orga-
nizatorju nagradne igre, osebe, ki so zaposlene v partnerskih podjetjih, člani strokovne 
žirije ter ožji družinski člani zgoraj naštetih. 

Vsak sodelujoči v nagradnem natečaju, torej avtor fotografije, mora ob oddaji fotografije 
posredovati vse potrebne kontaktne podatke – ime in priimek, naslov, telefon, e-poštni 
naslov. Le tako bodo lahko organizatorji, v primeru, da je njegova fotografija nagrajena, 
z njim stopili v stik. 

Člen 4: 

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani podjetja AJM www.ajm.si in na spletni strani 
www.e-fotografija.si, kjer se bo poleg nagrade objavilo še ime in priimek nagrajenca ter 
nagrajena fotografija. Nagrajenci v sodelovanju v fotografskem natečaju soglašajo, da se 
njihovo ime in priimek ter kraj bivanja ter prejete nagrade javno objavijo. 

Člen 5: 

V fotografskem natečaju bodo v skladu s temi pravili sodelovali vsi udeleženci, ki bodo 
svojo fotografijo poslali pravočasno na naslov fotonatecaj@ajm.si. V AJM-jevem foto-
grafskem natečaju lahko vsak udeleženec sodeluje z največ petimi fotografijami. V elek-
tronskem sporočilu v katerem pošljete fotografije mora biti obvezno navedeno: 

- ime in priimek avtorja fotografije, kraj bivanja, letnica rojstva, kontaktni podatki 
(telefon) 

- naslov vsake fotografije (datoteka v kateri je fotografija mora biti naslovljena 
tako kot fotografija)

- morebiten opis ali komentar k fotografiji (ca 150 znakov). 

Fotografije se pošlje v digitalni obliki. Poslati jih je potrebno po elektronski pošti na na-
slov: fotonatecaj@ajm.si v sledeči obliki: 

- velikost digitalne datoteke min. 4000 točk po daljši stranici v vseh običajnih for-
matih slik (kot so jpeg, tiff, png). Elektronska pošta ne sme presegati 10 mega-
bajtov. Fotografije lahko pošljete posamično. V tem primeru velja, da k vsaki 
elektronski pošti dodate potrebne osebne podatke.



Člen 6: 

Avtorji po lastnem izboru pošljejo fotografije, ki ustrezajo razpisanim kategorijam (okna, 
vrata, senčila). Vsi udeleženci s svojo udeležbo na natečaju dovoljujejo uporabo fotogra-
fij poslanih na natečaj za enkratne promocijske aktivnosti podjetja AJM okna-vrata-sen-
čila d.o.o., pri tem pa se bo ob fotografijah vedno objavljal ime in priimek avtorja dela. 
Gre za aktivnosti v okviru fotografskega natečaja – razstava del, objava na spletni strani 
podjetja AJM d.o.o. 

Avtorji nagrajenih fotografij pa soglašajo, da bodo neizključne distribucijske in repro-
dukcijske pravice vseh posredovanih fotografij brezplačno prenesli na AJM okna-vrata-
-senčila d.o.o. 

AJM d.o.o. ima na podlagi tega pravico do uporabe, reprodukcije, spremembe, objave 
in distribucije del po svoji lastni presoji. Spoštujemo pravice intelektualne lastnine, zato 
bomo ob fotografijah vedno objavljali ime in priimek avtorja dela. Po potrebi lahko or-
ganizator poslane fotografije pred zgoraj navedeno uporabo ustrezno obdela. Tudi v tem 
primeru bo naveden avtor izvirne fotografije. 

Člen 7: 

Udeleženci so v celoti odgovorni za svoja dela. Vse poslane fotografije morajo biti izvirne. 
Na fotografijah ne sme biti viden material drugih konkurenčnih izdelkov na način, ki bi 
pomenil kršitev zaščitenih avtorskih pravic.  

Če je na fotografiji oseba, morate za sodelovanje oziroma objavo dobiti njeno soglasje. 

Člen 8: 

Dela bo ocenila žirija v sestavi: predsednik žirije, Branimir Ritonja, fotograf, predstavnik 
portala www.e-fotografija.si, predstavnik vodstva podjetja AJM, vodja marketinga pod-
jetja AJM, vodja prodaje PVC programa podjetja AJM in strokovnjak s področja grafične-
ga oblikovanja. 

Fotografije bodo ocenjene na podlagi njihove ustreznosti dani temi, izvirnosti izraza, vi-
zualnega vpliva in estetske podobe. 

Nagrajenih bo 30 fotografij. Te bodo razstavljene na razstavi v okviru praznovanja 20 ob-
letnice podjetja AJM v prostorih podjetja AJM. Pozneje bodo fotografije krasile prodajne 
salone podjetja AJM po vsej Sloveniji in tujini. 

Člen 9: 

Organizatorji niso odgovorni za prekinitev, preložitev, krajo ali spremembo natečaja za-
radi nepredvidljivih okoliščin. 

Člen 11: 

Udeležba na natečaju pomeni sprejemanje in upoštevanje teh pravil v celoti. 


