
 FOTOGRAFSKO DRUŠTVO
          GRČA KOČEVJE

        3.  MEDNARODNA    RAZSTAVA   DIGITALNE   FOTOGRAFIJE
          NARAVA 2010

POKROVITELJI

     Občina Kočevje FZS 03/2010     FIAP Nr. 2010/076         Special Recognition

PRAVILA SODELOVANJA

Na razstavi lahko sodeljujejo vsi ljubiteljski in poklicni fotografi iz vsega sveta. Razstava bo potekala skladno s pravili FZS, FIAP in PSA. Po
PSA pravilih šteje salon za Who is Who in Star rating! (definicije: www.psaexhibitionstandards.com/CES/2010-es.pdf in
www.fiap.net/pdf/DefNat-en.pdf). Z oddajo in potrditvijo prijave udeleženci sprejemajo pravila razstave. Udeleženec mora biti avtor
oddanih del. Dela se oddajo digitalno kot JPG na CD/DVD, preko elektronske pošte ali preko naše internetne strani. Velikost fotografije ne  
sme presegati 1400 pik najdaljša stranica pri ločljivosti 300ppi OBVEZNO in največ 1Mb, zaradi uporabe datotek pri izdelavi kakovostnega 
kataloga. Z oddajo prijave avtor soglaša in potrjuje, da lahko organizator razstave uporabi njegova dela za promocijo razstave, objavo v 
katalogu, projekcijah, razstavi, člankih, internetnih straneh ali drugih tiskanih in elektronskih medijih brez predhodnega dovoljenja ali 
plačila avtorju. Dela za katera ne bo plačana pristojbina ne bodo žirirana. Dela, ki so bila sprejeta na predhodnih natečajih Narava ali zelo 
podobna dela niso dovoljena in bodo diskvalificirana tudi, če bodo imela drugačen naslov.
DEFINICIJA NARAVE:  Fotografija narave je omejena na fotografiranje (prikazovanje) narave v vseh njenih vejah naravoslovja razen
antropologije in arheologije, na način, da je dobro poučen človek zmožen v fotografiji prepoznati subjekt narave in, da lahko potrdi, da je le
ta pošteno prikazana. Zgodba povedana s fotografijo ima večjo težo kot sama tehnična dovršenost fotografije. Človek in človeški elementi
na fotografiji ne smejo biti vidni, razen v redkih primerih, ko ta človeški element izboljša zgodbo iz narave. Navzočnost s strani znanstvenikov 
označenih živali je sprejemljiva (npr. obročkane ptice, ovratnice za sledenje…). Fotografije umetno vzgojenih rastlin ali živali, razstavljenih
rastlin in živali in očitno nastavljenih živali samo za fotografiranje niso dovoljene. Kakršnakoli manipulacija, ki bi spremenila verodostojnost
fotografije ni dovoljena. Na fotografiji ne sme biti nobenih elementov, ki bi bili naknadno premaknjeni, klonirani, dodani, izbrisani, preurejeni
ali združeni. Nobena manipulacija ali modifikacija nista dovoljeni razen zmanjšanje velikosti (resizing), rezanje fotografije (cropping)
minimalno selektivno osvetljevanje ali senčenje in vzpostavljanje naravnih barv (levels, curve).  Nobeni posebni efekti uporabe raznih filtrov 
niso dovoljeni. Vsako ostrenje mora izgledati naravno.

TEMI

A - Prosta največ 4 dela
B - Narava največ 4 dela

OZNAČEVANJE:  Vsako delo mora biti označeno z priimkom, imenom avtorja, zaporedno številko in nazivom dela
Primer:    (priimek_ime_A1_naziv)

NASLOV ZA POŠILJANJE IN PRISTOJBINA FOTOGRAFSKO DRUŠTVO GRČA KOČEVJE
Dela se pošiljajo na naslov: ROŽNA ULICA 39,  1330 KOČEVJE

SLOVENIJA
e-mail:     info@fotodrustvo-grca.si

Pristojbina znaša: 15€ (20$) za eno temo in 20€(25$) za obe temi. Pristojbion lahko pošljete v kuverti  
skupaj s prijavnico in CD/DVD, nakažete na transakcijski račun kluba ali nakažete preko PayPal sistema.
Transakcijski račun kluba: 03113-1000000302  SKB Banka           

NAGRADE

Najbolje ocenjeni slovenski avtor * 1            Nagrada župana mesta Kočevja
FIAP medalje za vsako kategorijo 18            ( 1 zlata, 1 srebrna, 1 bronasta, 6 diplome) x 2 temi
PSA medalje za vsako kategorijo 18            ( 1 zlata, 1 srebrna, 1 bronasta, 6 diplome) x 2 temi
FZS  medalje za vsako kategorijo 12            ( 1 zlata, 1 srebrna, 1 bronasta, 3 diplome) x 2 temi
Medalja FD Grča 6            ( 1 zlata, 1 srebrna, 1 bronasta) x 2 temi

Skupaj: 55
* seštevek ocen vseh osmih fotografij



 FOTOGRAFSKO DRUŠTVO
          GRČA KOČEVJE

ŽIRIJA

Stanko Lavrič, KMF FZS, EFIAP, PSA ND Diamond Star - Slovenija - koordinator žirije
Jure Kravanja MF FZS - Slovenija - član
prof. Darko Slavec, profesor fotografije, mag. slikarstva in grafike - Slovenija - član
Marko Pogačnik MF FZS - Slovenija - rezervni član

Odločitve žirije so dokončne in na odločitve ni dovoljenih pritožb.

ROKOVNIK

Rok za dostavo del 20. avgust 2010
Žiriranje 28. avgust 2010
Obveščanje 10. september 2010
Projekcija in razstava 2. oktober 2010
Pošiljanje katalogov 30. oktober 2010

VRAČANJE DEL  IN OBJAVA REZULTATOV

CD/DVD ne bomo vračali. Digitalna dela bodo arhivirana pri organizatorju natečaja za obdobje enega leta nato bodo uničena.
Rezultati natečaja bodo objavljeni na naši internetni strani: http://www.fotodrustvo-grca.si/narava.html najkasneje do 
10. septembra 2010. Vsak udeleženec prejme svoje osebne rezultate po elektronski pošti.
Organizator izjavlja, da bo z deli ravnal pazljivo. V primeru izgube ali uničenja, tako na salonu ali transportu ne more odgovarjati.

JAVNE PREDSTAVITVE IN PODELITEV NAGRAD

Nagrajena in sprejeta dela iz natečaja bodo javno predstavljena 02.oktobra 2010 na prireditvi v Šeškovem domu v Kočevju,
in na internetni strani društva: http://www.fotodrustvo-grca.si/narava.html
Na prireditvi s spremljajočim programom bo tudi svečana podelitev nagrad!

KATALOG

Organizator bo ob otvoritvi razstave izdal več kot 100 stranski tiskan katalog (FIAP****), ki ga prejmejo vsi udeleženci natečaja!
Kataloga s predhodnih natečajev si lahko ogledate v PDF obliki na internetni strani: http://www.fotodrustvo-grca.si/narava.html

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Janez Papež, AFIAP, KMF FZS - predsednik
Darko Mikulič, AFIAP, PSA ND 5*
Marjan Artnak, KMF FZS



PRIJAVNICA

FOTOGRAFIJE

              A - PROSTA                                                    B - NARAVA

Naslov fotografije - Najveè 25 znakov

Prosimo pi�ite èitljivo s TISKANIMI èrkami

PRIIMEK

IME

Fotografski naziv

NASLOV

PO�TNA �TEVILKA

KRAJ
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www.fotodrustvo-grca.si                                                                       info@fotodrustvo-grca.si
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