OBČINA ŠENTJUR

FOTOGRAFSKI NATEČAJ 2019

LEPOTE OBČINE ŠENTJUR
Občina Šentjur in Razvojna agencija Kozjansko objavljata fotografski natečaj na temo Lepote Občine Šentjur.
Tema natečaja je prikaz naravne in kulturne znamenitosti naše občine ter prireditve z namenom turistične
promocije. Fotografije so lahko tako detajli posameznih znamenitosti oziroma prireditev kot tudi vedute ali slike
samih znamenitosti. Pri fotografijah je zaželena dinamičnost in vključenost oseb ali živali.
Na fotografskem natečaju lahko sodelujejo vsi. Natečaj je organiziran v dveh kategorijah:
Kategorija A: Fotografije znamenitosti, detajlov in vedut.
Kategorija B: Fotografije prireditev in detajlov iz prireditev.
Natečaj traja do vključno 15. 11. 2019.
Vsak udeleženec natečaja, ki mora biti avtor fotografij mora do roka poslati po 5 fotografij iz posameznega
sklopa, torej skupaj 10, pri čemer mora vsaka fotografija imeti svoj motiv (ni dovoljeno poslati več fotografij iste
znamenitosti, prireditve. Prav tako v poslanem portfoliu v kategoriji A ne smeta biti več kot dve veduti.
Fotografije se pošljejo na elektronski naslov: tic@turizem-sentjur.si. Avtorji naj v elektronski pošti posredujejo
tudi osnovne kontaktne podatke (ime, priimek, naslov in telefonska številka). Vsak avtor lahko pošlje samo en
portfolio.
S sodelovanjem v nagradnem natečaju avtor privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval,
obdelujejo za potrebe obveščanja udeležencev o fotografskem natečaju in obveščanje nagrajencev.
Organizatorji zagotavljajo, da bodo osebni podatki predmet obdelave zgolj za namene, za katere so bili dani.
Poslane fotografije naj bodo v formatu JPG in velikosti vsaj 1.500 pikslov po daljši stranici. Uporaba nobene
tehnike, s pomočjo katere bi dodali, ali odstranili slikovne elemente, ni dovoljena. Dovoljeno je odstranjevanje
elementov, ki so nastali zaradi lastnosti fotoaparata, kot so prah ali digitalni šum.
Strokovna komisija bo pri ocenjevanju upoštevala sledenje tematiki natečaja, kreativnost in tehnično
dovršenost fotografij. Trem najbolje ocenjenim fotografskim portfoliem v vsaki kategoriji bo podelila denarne
nagrade v višini 150,00 €, 100,00 € in 75,00 €.
Vsi avtorji se z oddajo fotografij strinjajo, da se njihova dela uporabijo v promocijske namene Občine Šentjur in
TIC Šentjur. Avtor z oddajo fotografij na organizatorja prenese vse materialne avtorske pravice, zlasti tiste, ki
mu bodo omogočile javno prikazovanje, razstavljanje in reproduciranje primerkov fotografij ter uporabo
fotografij v tiskanih in elektronskih medijih za potrebe promocije dejavnosti organizatorja. Avtor s prenosom
materialnih pravic na organizatorja dovoljuje, da organizator objavi delo brez predhodnega soglasja avtorja in
brez nadomestila plačila avtorju. Prenos navedenih pravic je neizključen ter časovno in krajevno neomejen.
Organizatorji se zavezujejo, da bodo spoštovali moralne avtorske pravice avtorja. Avtor jamči, da so
fotografije, s katerimi sodeluje na fotografskem natečaju, njegova lastna in izvirna avtorska dela in da ima na
njih ustrezne avtorske pravice.
Časovnica:
Sprejem del: do 15. novembra 2019
Žiriranje: do 1. decembra 2019
Razglasitev rezultatov: do 5. decembra 2019

