MEDNARODNI FOTOGRAFSKI NATEČAJ
»VEČ PRIHODNOSTI«

Probanka, d.d. razpisuje nagradni fotografski natečaj z naslovom "Več prihodnosti".
Probanka, d.d. bo v letu 2011 praznovala 20. obletnico svojega obstoja in želi ta trenutek
ovekovečiti na poseben način, ki bo predstavil njeno usmerjenost v prihodnost, predvsem
v obliki novega koncepta komunikacije.
Zmagovalni fotografiji mednarodnega fotografskega natečaja »Več prihodnosti« bo
pripadalo posebno mesto v celostni grafični podobi Probanke d.d. in bo osnova za novo,
inovativno vrsto komunikacije, ki bo osrednje vodilo Probanke d.d. v letu 2011.
Zanima nas torej, kako ujeti trenutek, ki pomeni »Več prihodnosti«, ga iztrgati iz
časa in narediti trajnega ter uporabnega kadarkoli v času in prostoru.
Razpisni pogoji:
Nagradni natečaj traja od 20.5.2010 do vključno 8.11.2010. Komisija bo zmagovalne
fotografije izbrala do 19.11. 2010, imena nagrajencev pa bodo objavljena na spletni
strani www.probanka.si.
Avtorice in avtorji fotografij lahko na natečaj pošlje eno ali več posameznih fotografij ali
fotografskih opusov črno-belih ali barvnih fotografij poljubnega formata. Vsaka fotografija
naj bo opremljena z letnico nastanka ter kratkim opisom.
Fotografije naj avtorji in avtorji oddajo na CD ali DVD mediju in v zaprti kuverti na
naslov: Probanka d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor s pripisom "za fotografski
natečaj".
Komisija bo podelila:
- prvo nagrado: denarna nagrada v znesku 4.000,00 EUR.
- drugo nagrado: fotoaparat CANON v vrednosti do 2.000,00 EUR.
- tretjo nagrado: fotoaparat CANON v vrednosti do 1.000,00 EUR.
Komisija bo upoštevala izpovednost, originalnost, tehnično dovršenost del ter estetska
merila. Odločitev komisije je dokončna in nepreklicna.
Vsak udeleženec natečaja s svojo udeležbo pristaja, da bodo poslana fotografska dela
razstavljena in nato postala del foto arhiva Probanke, d.d. Organizator natečaja si
pridržuje pravico objave del v propagandne namene natečaja in za marketinške potrebe
Probanke, d.d.

Besedilo fotografskega natečaja

1. člen
Organizator nagradnega fotografskega natečaja je Probanka, d.d., Trg Leona Štuklja 12,
2000 Maribor (v nadaljevanju organizator).
2. člen
Nagradni fotografski natečaj poteka od 20. 5. 2010 do 8. 11. 2010.
3. člen
V nagradnem natečaju lahko udeleženci sodelujejo tako, da izpolnijo obrazec za prijavo
na spletni strani www.probanka.si in pošljejo izbrane fotografije preko spletnega obrazca
ali pošte do 8.11.2010.
4. člen
Če so na fotografiji ljudje, morajo biti o tem obveščeni in se strinjati z vašo prijavo te
fotografije na natečaj. Vsak prijavitelj lahko prijavi le fotografije, katerih avtor je.
5. člen
Digitalne fotografije morajo biti v resoluciji najmanj 300 dpi in morajo biti v JPEG
formatu. Lahko so barvne ali črno-bele.
6. člen
Udeleženec nagradnega natečaja je lahko vsaka fizična oseba. Posamezna oseba lahko v
tem nagradnem natečaju sodeluje z več prijavljenimi fotografijami ali opusi, vendar mora
za vsako posamezno fotografijo izpolniti nov obrazec. Prijavijo se lahko tako amaterski
kot tudi poklicni fotografi, kar pa mora biti v prijavnici jasno označeno.
7. člen
Za vse fotografije, ki jih bodo udeleženci prijavili na natečaj, morajo biti urejene avtorske
pravice, prijavitelj mora biti avtor fotografije. Zmagovalne fotografije bodo objavljene ob
priliki obeležitve 20-letnice Probanke in na spletni strani www.probanka.si . Vse prejete
fotografije lahko organizator objavi tudi v drugih medijih (spletnih, tiskanih, itd.) ali jih
uporabi za lastne namene – ob vsaki uporabljeni fotografiji bo naveden avtor fotografije z
imenom in priimkom. Prijavitelji morate poskrbeti, da zaradi objave vaših fotografij
organizator natečaja ne bo prejel nikakršnih pravno upravičenih zahtevkov.
Udeleženec (oziroma starši ali pooblaščeni zastopnik udeleženca, ki je mlajši od 18 let)
nagradnega natečaja z izpolnitvijo zahtevanih osebnih podatkov daje organizatorju
osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo in računalniško obdelujejo za
potrebe tega nagradnega natečaja. Prav tako daje privoljenje, da postanejo prijavljene
fotografije last podjetja Probanka, d.d. in jih lahko tudi vnaprej uporablja v svojih
tiskovinah, na spletnih straneh ali v katerihkoli publikacijah podjetja Probanka, d.d. in
povezanih družb.
8. člen
Fotografije treh zmagovalcev nagradnega tečaja bodo razstavljene ob priliki obeležitve
20-letnice Probanke in v prostorih Probanke
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9. člen
Tri zmagovalce nagradnega natečaja bo do 19. 11. 2010 izbrala komisija, ki jo
sestavljajo:
- Mag. Romana Pajenk, predsednica uprave Probanke, d.d.
- Milana Lah, članica uprave Probanke, d.d.
- Vito Vrstovšek, član uprave Probanke, d.d.
- Branko Vodušek, Dialog
- Danilo Cvetnič, fotograf
Avtorje najboljših treh fotografij morajo potrditi vsi člani komisije soglasno in podati
pisno obrazložitev izbire. Rezultati bodo objavljeni po 22. 11. 2010 na spletni strani
www.probanka.si. Pritožbe na odločitev komisije niso možne.
Komisija bo svoj izbor opravila na podlagi naslednjih kriterijev:
- izbira in postavitev motiva
- inovativen koncept fotografije
- tehnična dovršenost
- primernost posnetka z vidika vodilnega motiva "Več prihodnosti".
10. člen
Zmagovalci natečaja bodo po 22. 11. 2010 objavljeni na spletni strani www.probanka.si .
V skladu z veljavnimi predpisi mora nagrajenec organizatorju akcije pred prevzemom
nagrade posredovati podatke o svoji davčni številki, o tem bodo nagrajenci pravočasno
obveščeni po pošti.
Komisija bo podelila:
- prvo nagrado: denarna nagrada v znesku 4.000,00 EUR.
- drugo nagrado: fotoaparat CANON v vrednosti do 2.000,00 EUR.
- tretjo nagrado: fotoaparat CANON v vrednosti do 1.000,00 EUR.
11. člen
V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati
oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila
pravico, da to mladoletno osebo zastopa.
12. člen
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s
prireditvijo in izdajo nagrad ter za udeležence, ki z izpolnitvijo podatkov za ta fotografski
nagradni natečaj priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in
pogoji nagradnega natečaja so v času trajanja natečaja v celoti na vpogled na spletni
strani www.probanka.si. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna
izključno komisija. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija
reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve
tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradni natečaj kot celoto in ga z ustreznimi
popravki ponovi.
13. člen
Pravila pričnejo veljati 10. 5. 2010.
V Ljubljani, 10. maj 2010
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