Društvena razstava
Piran in soline
Foto izlet 03. 10. 2020
Fotografsko društvo Radovljica razpisuje fotografsko razstavo z izleta v Piran in soline z dne, 3. oktobra
2020.
1. PRAVILA SODELOVANJA
Na razpis se lahko prijavijo vsi člani društva, udeleženci izleta. Z oddajo fotografij in izpolnjene prijavnice
jamčijo, da so avtorji oddanih del in da sprejemajo pravila razstave. Avtorji soglašajo, da se njihove fotografije
lahko uporabijo v promocijske namene tega razpisa in tudi javno razstavijo na razstavnih mestih društva.
Razstava bo potekala po pravilih FZS in je 6. stopnje.
FOTOGRAFIJE: sprejemajo se digitalne fotografije.
Sprejemajo se črno-bele, monokromatske in barvne fotografije vseh vrst, stilov, načinov fotografiranja in
obdelave izključno v digitalnem formatu.
Naj bodo v JPEG/sRGB formatu in največje velikosti datoteke do okoli 7Mb.
Pri oblikah (ležeči, pokončni ali kvadratni) fotografij naj daljša stranica ne bo manjša od 3000 px/45(40) cm.
Ločljivost – resolucija fotografij naj bo 300 pik/palec.
Fotografije naj bodo brez robu, okvirja, brez podpisa avtorja, njegovega logotipa ali kakršnegakoli drugega
elementa, ki označuje identiteto avtorja.
Datoteke naj bodo označene na sledeči način: zadnje 3 cifre telefonske številke avtorja, podčrtaj, zaporedna
številka fotografije (1, 2, 3, ... ), podčrtaj, naslov fotografije. Primer: 327_1_Naslov fotografije).
Imena datotek naj (razen izjemoma) ne bodo daljša od 35 znakov. Naslov fotografije naj bo po možnosti
slovenski, verbalen.
Vsak avtor naj pošlje do deset fotografij.
Fotografijam naj bo priložena izpolnjena prijavnica (priloga razpisu!), lahko pa tudi posebej na
papirju!

3. TEMA
Tema je vse, kar se je na foto izletu dogajalo in je prepuščena ustvarjalnosti avtorja.
4. DOSTAVA
K dostavljenim fotografijam naj bo priložena izpolnjena prijavnica.
a) Fotografije se lahko pošljejo preko spletne strani - http://we.transfer/ na e-pošto
foto.drustvo.radovljica@gmail.com (ali po pošti CD/DVD v primerni embalaži ( Gorenjska cesta 25,
p.p. 54, 4240 Radovljica) ali osebno prinesejo na debatni večer).
b) Fotografije se ne vračajo, ostanejo last društva.

5. PRISTOJBINE NI.
a) Sprejete fotografije se bodo natisnile na fotografski papir na stroške Fotografskega društva.
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6. NAGRADE
Podelijo se prva, druga in tretja nagrada ter do tri diplome
7. ŽIRIJA
Ocenjevalec oziroma selektor bo g. Jasim Suljanović, KMF FZS. Njegova odločitev je dokončna.
8. ORGANIZACIJA: Žarko Petrovič in Vida Markovc

KOLEDAR



Sprejem del − do 10. aprila 2021
Žiriranje in obveščanje po elektronski pošti – do 20. aprila 2021



Sprejete fotografije bodo razstavljene v galeriji Pasaža ves mesec maj 2021. Kasneje bodo lahko prenesene
na druga razstavna mesta društva.



Ogled razstave bo ob 18.30 uri v naši galeriji Pasaža. Odprtje s podelitvijo priznanj in debatnim večerom
bo v sredo, 5. maj 2021, ob 19:00 uri, če bodo dovoljevali kovid ukrepi in po priporočilih NIJZ.

Radovljica, 01. marec 2020
Organizacija: Žarko Petrovič, F1 FZS, AFIAP in Vida Markovc, F1 FZS, predsednica FD Radovljica
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DRUŠTVENA RAZSTAVA
PIRAN - KOPER
foto izlet 03/10/2021
PRIJAVNICA

Ime
Priimek
Naslov (ulica, kraj)
Poštna številka in pošta
E-mail
Telefon
Razstavljalski naziv

z. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Opomba žirije/organizatorja

Naslov datoteke s fotografijo

Datum oddaje:

Avtor:
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