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1. Predmet natečaja 
 

Natečaj organizira Potapljaško društvo Maribor (PDM Fotosekcija) s pomočjo Fotokluba 
Maribor, v sklopu velike 20. Ekološke akcije Drava 2012, s sloganom »NI NAM VSEENO«. 
Akcija je organizirana v sklopu aktivnosti ob svetovnem dnevu voda. Osrednja prireditev bo 
potekala 17. marca 2012 pri Vodnem stolpu na Lentu(Maribor). 
Namen natečaja je oživitev življenja ob Dravi oz. reko ponovno približati prebivalcem ob njej, 
ter dvigovanje ekološke osveščenosti. Zato, pozivamo vse fotografe (amaterske, 
profesionalne), ne glede na starost ali spol, da sodelujejo na tem natečaju s svojimi najbolj 
udarnimi posnetki. 
Fotografije lahko obsegajo podvodni svet tema SLADKE VODE - ktg. A- podvodna 
fotografija  in 
pogled in življenje ob vseh sladkih vodah tema SLADKE VODE - ktg. B - prosto 
Možnosti so praktično neomejene samo da je v objetiv ujeta sladka voda. S tem želimo 
prikazati, da je možno najti prelepe kotičke ob sladkih vodah in uživati v njih ter dokazati, da 
ni samo morje temu namenjeno. 
 
 

2. Potek 
 

Fotografi sodelujejo v enotni tekmovalni skupini ne glede na tip aparata, s katerim je bila 
ustvarjena fotografija. Tekmovalec lahko odda do tri (3) izbrane fotografije na vsako temo 
SLADKE VODE. 
Udeleženci natečaja pošljejo svoje podatke in fotografije na naslov foto.natecaj@pdmb.net 
Prejete fotografije organizator preimenuje in ob koncu natečaja pošlje žiriji. Ko žirija zaključi 
delo, se rezultati tekmovanja objavijo na spletni strani http://www.pdmb.net, in 
www.fotoklubmaribor.si 
Rezultate prejmejo vsi udeleženci natečaja tudi po elektronski pošti. 
Udeležba na natečaju je brezplačna. 
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Zahtevani podatki o fotografu ob prijavi: 
• ime in priimek 
• naslov 
• elektronski naslov 
• telefon 
• fotografsko ali potapljaško društvo (prazno, če fotograf ni član društva) 
 
Podatki o fotografiji ob prijavi: 
• zaporedna št. in naslov fotografije 
• opis fotografije (lokacija izvedbe, posebnosti, fotoaparat, opombe) 
• datum nastanka fotografije 
 
 

3. Koledar natečaja 
 

• sprejem del:  do 01. marec 2012 
• žiriranje: 01. marec 2012 do 10. marec 2012 
• obvestilo o žiriranju: 14. marec 2012 
• odprtje razstave in uradna razglasitev: 17. marec 2012 
Sprejem del poteka od objave pa do vključno 01. 03. 2012. V tem času imajo fotografi 
možnost poslati tekmovalne fotografije. Po pretečenem roku oddaja fotografij ni več mogoča. 
 

 
4. Pravila sodelovanja 

 
4.1 Oddane fotografije morajo biti avtorsko delo prijavljenega fotografa. 
4.2 Tekmujejo lahko le fotografije, ki še niso bile uvrščene na prva tri mesta večjih 
fotografskih natečajev. 
4.3 Fotografije morajo biti poslane v formatu JPEG. Daljša stranica fotografije ne sme biti 
krajša od 3000 pikslov in daljša od 5000 pikslov.  
4.4 Ime datoteke mora vsebovati ime in priimek avtorja in ime fotografije. 
(npr. janez_novak_VODA.jpg). 
4.5 Vse oddane fotografije morajo biti posnete v naravnem okolju. Poseganje v naravno 
okolje in uničevanje organizmov ni dovoljeno. 
4.6 Vsak udeleženec lahko pošlje do tri (3) fotografije po kategoriji. 
4.7. Fotografije morajo biti poslane na elektronski naslov foto.natecaj@pdmb.net, najkasneje 
do vključno 01. 03. 2012. 
4.8 Fotografije, ki ne ustrezajo pravilom tekmovanja, bodo izločene. 
4.9 Fotografi obdržijo avtorske pravice fotografij. Organizator PDM in FKMB si pridržujeta 
pravico do objave tekmovalnih fotografij v tiskani ali spletni obliki, z namenom predstavitve 
zmagovalnih fotografij in fotografov ter promocije prihodnjih ekoloških akcij, ki jih organizira 
PDM in FKMB. Zmagovalne fotografije lahko organizator natisne in pokloni sponzorjem. 
Organizator obdrži pravico proste objave fotografij v okviru spletne strani www.pdmb.net in 
www.fotoklubmaribor.si 
Vse oblike objave fotografij vključujejo navedbo avtorja z imenom in priimkom. 
Po razglasitvi rezultatov natečaja se prvih 20 fotografij natisne za razstavo, ki bo 
potekala v času Eko akcije. Ogled razstave je brezplačen. 
4.10 Najboljše ocenjene fotografije bodo razstavljene v Vodnem stolpu na Lentu, na 
prizorišču Eko akcije DRAVA 2012. Razstava fotografij bo trajala 14 dni. 
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5. Žirija 

 
Žirijo sestavljajo trije člani; fotografi z večletnimi izkušnjami. Žirija prejme fotografije dan po 
zaključku natečaja. Ocenjuje se tehnična korektnost in umetniški vtis fotografije. 
Odločitev komisije je dokončna. Pritožbe niso možne! 
Žirijo sestavljajo: 
• Maja Šivec, fotografinja FK MB 
• Leon Želj, vodja foto sekcije PDM 
• Zdenko Frangež, fotograf  
 

6. Nagrade 
 

Tri najboljše ocenjene fotografije bodo nagrajene s strani organizatorja in sponzorjev. Ostali 
udeleženci natečaja prejmejo spominsko plaketo, katalog fotonatečaja, ki bo združen s 
katalogom likovne kolonijo eko drava 2012 in spominsko simbolično darilo. 
Nagrajenci bodo o rezultatu obveščeni preko elektronske pošte. Nagrado bodo prejeli 
17.marca 2012 na Eko akciji, ki bo potekala pri Vodnem stolpu na Lentu(Maribor). 
V primeru, da se avtor razglasitve ne more udeležiti, lahko nagrado prejme na sedežu 
potapljaškega društva. 
 

 
7. Vprašanja in naslov pošiljanja 

 
7.1  Za vsa vprašanja smo vam na voljo na : 
- Leon ŽELJ   leon.zelj@gmail.com ( Potapljaško društvo Maribor )  
- Maja ŠIVEC   fotomaja@gmail.com ( Fotoklub Maribor )  
7.2  Slike pošljite v elektronski obliki na foto.natecaj@pdmb.net   
7.2  Zraven poslanih slik je potrebno priložiti izpolnjeno prijavnico ( priloga 1 ) 

 
 

Organizacijski odbor: Leon Želj, Maja Šivec, Vojo Eraković, Iztok Klemenc 

www.pdmb.net	  

www.fotoklubmaribor.si	  

 

Maribor, 31.01.2012 

	  

	  

	  

	  


