Foto klub Žarek in
Kraška pihalna godba Sežana
Ob 20. Obletnici Kraške pihalne godbe razpisujeta fotografski natečaj

Godbeništvo na slovenskem 2012
Pogoji sodelovanja:
Sodelujejo lahko vsi poklicni in ljubiteljski fotografi iz Slovenije in Slovenci iz zamejstva in tujine.

1. Natečaj ima dve temi:
A – KRAŠKA PIHALNA GODBA SEŽANA
B – GODBENIŠTVO NA SLOVENSKEM

1. Obrazložitev tem: V temi A, bomo upoštevali vse fotografije, ki se nanašajo na Kraško pihalno godbo (v

2.
1.

nadaljevanju KPG) in njene člane med godbeniškimi aktivnostmi KPG, ki so odprte širši javnosti, kot so javne vaje,
javne generalke, koncerti, povorke, itn. in so nastale v obdobju 2011-2012. Vse javne aktivnosti KPG bodo
objavljene na spletni strani www.kraskagodba.com.
V temi B bomo upoštevali vse fotografije, ki se nanašajo na godbeniške aktivnosti drugih slovenskih godb, ki
delujejo pod okriljem Zveze slovenskih godb ali so članice slovenskih kulturnih društev v zamejstvu in tujini.
Vsak udeleženec lahko sodeluje s petimi (5) fotografijami v vsaki temi. Fotografije naj ne bojo starejše od 2 let.

1. Pristojbina je 5 €, ki jo avtor lahko poravna tekoči račun pri BANKI KOPER SI 56 1010 000 35194 796, ali priloži
priporočeni pošiljki in je namenjena delnemu kritju stroškov natečaja in izdaje kataloga. Brez vplačane pristojbine
fotografije ne bodo predložene žiriji. Pri poravnavi pristojbine na tekoči račun navedite sklic: Godbenistvo2012 ter
vaš priimek in ime.

1. Digitalna fotografija: Avtor lahko dostavi le digitalne fotografije, ki morajo biti v jpg formatu. Fotografije so lahko
barvne ali črno-bele. Daljša stranica vsake fotografije naj ne meri pod 2000px, datoteke ne smejo biti večje od 2,5
MB. Dodatna obdelava fotografij je dovoljena, a izvedeni so lahko le popravki, ki ne spreminjajo vsebine fotografije:
korekcija svetlobe, barve in izreza je dovoljeno, spreminjanje ali odvzemanje posameznih objektov na fotografijah ni
dovoljeno.

1. Označba datoteke
Priimek_Ime_tema_zaporedna številka_naslov fotografije (primer Novak_Janez_A_1_Trobenta).

1. Prijavnica: Avtor izpolni priloženo prijavnico in jo priloži e-mailu ali pošiljki
1. Pošiljanje del: Fotografije sprejemamo na e-mail naslov: godbenistvo2012@gmail.com (zaželeno). V kolikor
avtor fotografij ne more dostaviti elektronsko, jih lahko pošlje na CD in DVD nosilcih, na naslov FK Žarek Sežana,
Bazoviška 9, 6210 Sežana, nosilci bodo po končani razstavi komisijsko uničeni,. V primeru poštne dostave, mora
biti le-ta brez obveznosti do prejemnika, pošiljka naj bo priporočena.

1. Žirija: Vsa prispela dela, ki bodo zadoščala razpisu bo ocenjevala žirija v zasedbi:
•
•
•

1. Boris Godnič MF FZS, AFIAP (predsednik žirije)
2. Samo Onič Prof. likovne umetnosti
3. David Vatovec F1 FZS

1. Nagrade: Praktične Nagrade za prvo, drugo in tretje mesto v obeh temah prispeva Kraška pihalna godba.
1. Objavljanje: Udeleženci natečaja soglašajo, da prireditelji njihova sprejeta dela razstavijo, objavijo ali kopirajo za
potrebe natečaja, in publikacije, ki bo izdana ob praznovanju 20. obletnice Kraške pihalne godbe. Katalog razstave
bo zgoščenka z vsemi sprejetimi deli in podatki o razstavi, ki jo prejmejo vsi sodelujoči avtorji,

1. Avtorstvo: Avtorske pravice ostanejo pošiljateljem. Z udeležbo na natečaju avtor zagotavlja, da so fotografije ali
deli fotografij njegovo delo.

1. Zagotovila: Prireditelj sprejema obveznost, da bo z deli ravnal skrbno, ne more pa prevzeti odgovornosti za
morebitne poškodbe ali izgubo med transportom.

1. Koledar natečaja in razstave:
sprejem del do, 20 novembra 2012 ,
žiriranje do,
26 novembra 2012,
otvoritev razstave in PODELITEV NAGRAD bo ob SLAVNOSTNEM KONCERTU KRAŠKE PIHALNE
GODBE,
v nedeljo 9. decembra v KULTURNEM DOMU SREČKA KOSOVELA V SEŽANI

1. S podpisom prijavnice avtor soglaša z razpisnimi pogoji. V primeru spletne dostave fotografij, ko podpis avtorja ni
mogoč, organizator šteje,da je soglasje avtorja z razpisnimi pogoji potrjeno, ko avtor dostavi fotografije z izpolnjeno
prijavnico in poravna kotizacijo. Avtorji se strinjajo, da jih organizator v zvezi z natečajem obvešča po e-mailu..

Fotografski natečaj Godbeništvo na slovenskem 2012

PRIJAVNICA
Ime in priimek: ……………………………………………………………..
Naslov :

………………………….. ………………………………..

Foto klub – društvo : …………………………………………………………………..
Fotografski naziv:
Telefon :

……………………………………………………………………..

……………………………. E-mail: …………………………………….
Prijavljam

Tema A – Kraška pihalna godba Sežana
fotografije
•

………………………………………….. ………………………………………….

2. …………………………………………….. ………………………………………..
3. …………………………………………….. ………………………………………..
4. ……………………………………………… ……………………………………….
5. ……………………………………………… ……………………………………….
Tema B – Godbeništvo na slovenskem
fotografije
1. ………………………………………………..……………………………………….
2. ………………………………………………. ……………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………

4. ……………………………………………….. ………………………………………
5. ……………………………………………….. ………………………………………

Datum: ………………..

Podpis. …………………………

