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POGOJI RAZSTAVLJANJA V FOTO-GALERIJI "PASAŽA", Linhartov trg 1 v Radovljici in za vsa 
ostala razstavljanja za katera je zadolženo "Fotografsko društvo Radovljica (FDR)"   
 

 
1. Avtor lahko predloži največ 29 čb ali barvnih fotografij. Velja za galerijo Pasaža in galerijo v avli Doma 

Dr. Janka Benedika. Fotografije manjše od velikosti 30 x 40 cm morajo biti prilepljene na črne 
(priporočeno) paspaturje. Za fotografije 30 x 40 cm ali večje (max. 65 x 125 cm za galerijo Pasaža) 
paspaturji niso potrebni. 

2. Primernost fotografij oceni dvo do tri članska komisija kompetentnih fotografov, članov FDR. Komisija je 
lahko stalna ali formirana za posamezni primer. Po potrebi komisija ali pooblaščenec in avtor uredijo še 
morebitna neskladja. Komisija lahko kolekcijo fotografij zavrne iz kvalitetnih, vsebinskih ali drugih 
razlogov, ki niso v skladu s pravili delovanja FDR. Kolekcija fotografij se lahko zavrne tudi, če je iz 
sporočilnosti fotografij in besedila k njim ter v zvezi z njimi prepoznavno kakršnokoli žaljenje, 
obtoževanje ali sovraštvo do drugih odnosno drugačnih. Enako velja za vsebino teksta, ki ga uporabi 
avtor, iz katerega se da razumeti, kot rasno, versko ali kakršnokoli drugo nestrpnost ali sovraštvo. 

3. Člani FDR pridobijo pravico do samostojnih razstavljanj v foto-galeriji "PASAŽA" po najmanj 
enoletnemu članstvu v FDR, in da imajo plačano članarino za tekoče leto. Za ostale lokacije 
razstavljanja pod okriljem FDR se izjemoma ta rok lahko skrajša. O tem se odloča na IO FDR za vsak 
primer posebej. 

4. Vsak razstavljalec priloži predstavitveni plakat v velikosti od 30 x 40 cm do max. 55 x 125 cm (za 
galerijo Pasaža), ki mora biti priložen tudi v elektronski obliki na e-naslov 
foto.drustvo.radovljica@gmail.com. Prav tako velja za predstavitveno zgibanko, ki pa ni nujna.  

5. Na predstavitvenem plakatu in zgibanki je obvezna navedba gostitelja in objava logotipa FDR.  
6. Logotip v elektronski obliki razstavljavcu priskrbi FDR.  
7. Priporočljivo je, da so na predstavitvenem plakatu in zgibanki razstavljavca zavedeni njegovi osnovni 

podatki - kratka kronologija fotografskega delovanja, fotografski naziv, funkcije na fotografskem 
področju, njegovi vidnejši razstavni uspehi ter elektronski naslov in/ali mobi številka. 

8. Fotografije morajo biti podnaslovljene, razen če je njihova vsebina dovolj razumljivo opisana že na 
predstavitvenem plakatu. 

9. Razstava je za avtorja brezplačna. 
10. FDR v dogovoru z avtorjem lahko pripravi otvoritev razstave. 
11. Društvo vodi koledar razstav. Avtor mora predložiti svoja dela (osebno ali po pošti) vsaj 14 dni pred 

dogovorjenim dnem otvoritve. V primeru odstopa od termina razstavljanja mora avtor pisno obvestiti 
FDR najmanj mesec dni pred predvidenim terminom. 

12. Razstava posameznega avtorja traja praviloma 1 mesec. 
13. S fotografijami bo društvo ravnalo skrbno, ne odgovarja pa za morebitne poškodbe pri dostavi in 

odpremi. 
14. FDR ne daje za razstavljanje nikakršne denarne odškodnine in ne odgovarja za morebitno 

poškodovanje ali krajo razstavljenih fotografij. 
15. Razstavljavci dobijo za svoje razstave društvena priznanja - najkasneje do občnega zbora (OZ) FDR, ki 

je enkrat letno. 
16. V imenu FDR ureja z avtorjem vse potrebno pooblaščenec, ki je praviloma skrbnik foto-galerij.   
 
IO FDR 
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