FOTOGRAFSKI NATEČAJ

»Geoznanost za družbo«
Slovensko geološko društvo in Geološki zavod Slovenije razpisujeta fotografski natečaj v okviru
letošnjega 5. slovenskega geološkega kongresa, 3.–5. oktobra v Velenju.
Tema natečaja je »Geoznanost za družbo« in zajema širok spekter motivov, ki odsevajo uporabno
vrednost geoznanstvenih raziskav na vseh ravneh.
Glavni kriterij izbora fotografij bo njihova sporočilna vrednost, skladna z razpisano temo. Zaželeni so
motivi, ki bodo temo razpisa povezali z mestom kongresa, Velenjem, ni pa to pogoj za prijavo.
K sodelovanju na natečaju ste vabljeni vsi, tudi tisti, ki se ne nameravate udeležiti kongresa.
Posameznik lahko na natečaju sodeluje z največ štirimi (4) fotografijami, za katere jamči svoje
avtorstvo.
Pogoj za uvrstitev fotografij v ocenjevanje je zadostitev tehničnim kriterijem:
Poslane fotografije naj bodo v najvišji ločljivosti (priporočena ločljivost najmanj 300 dpi) in dolžino daljše
stranice vsaj 3000 pixlov. Fotografije morajo biti v ležečem formatu. Na fotografije ni dovoljeno dodajati
podpisov in logotipov. Sprejemamo izključno fotografije v digitalni obliki (priporočljivo .jpg-formatu in
sRGB barvnem prostoru), poslane po elektronski pošti. Vse fotografije naj bodo označene z zaporedno
številko, nazivom dela ter imenom in priimkom avtorja (primer: 1_naziv_ime_priimek). Obvezna priloga
fotografijam je prijavnica, ki jo pošljite skupaj s fotografijami na naslov: fotonatecaj.5sgk@gmail.com.
Z oddajo in prijavnico vsak udeleženec soglaša in potrjuje, da je avtor poslanih fotografij in da jih lahko
organizatorja z navedbo avtorja uporabita za promocijo natečaja, na razstavi, v projekciji, predstavitvi, v
člankih, na spletu ali drugih tiskanih in elektronskih medijih brez vnaprejšnjega dovoljenja ali plačila
avtorju. Z oddajo fotografij in potrditvijo prijave avtorji sprejemajo pravila razpisa.
Rok za oddajo fotografij je 15. maj 2018. Rezultati izbora bodo objavljeni 15. junija 2018 na spletni
strani 5. slovenskega geološkega kongresa.
Ocenjevalna komisija: Rok Gašparič, Simon Mozetič, Aleš Zdešar, Matija Križnar

24 najboljših fotografij po izboru komisije bo v velikem formatu razstavljenih v Galeriji na prostem v
Velenju v času geološkega kongresa, skupaj pa tri mesece. 12 najboljših fotografij bo natisnjenih na
koledarju. Za najboljše tri fotografije bodo podeljene nagrade:
-

za 1. mesto: digitalni fofoaparat Nikon Coolpix W300 ali podoben
za 2. mesto: daljnogled Nikon Aculon 7x50 ali podoben
za 3. mesto: daljnogled Nikon Aculon 8x25 ali podoben

Javna podelitev nagrad in priznanj bo na zaključni kongresni slovesnosti.

Kontakt (koordinator):
mag. Matija Križnar
Prirodoslovni muzej Slovenije
Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/241 09 57
e-mail: mkriznar@pms-lj.si

Veselimo se vaših fotografij!

