
F O T O G R A F S K O  D R U Š T V O  R A D O V L J I C A

R A Z P I S

za Društveno pregledno fotografsko razstavo 2022 FD Radovljica

1. POGOJI
Na Društveni pregledni fotografski razstavi 2022 lahko sodelujejo vsi člani Fotografskega društva 
Radovljica, ki imajo za to leto plačano članarino. Udeleženci razpisa jamčijo, da so avtorji oddanih 
del in da z oddano prijavnico sprejemajo pravila razstave. Fotografije naj ne bodo starejše od 
dveh let. Avtorji soglašajo, da se njihove fotografije lahko uporabijo v promocijske namene tega 
natečaja in tudi javno razstavijo na razstavnih mestih društva. Organizator bo s fotografijami 
ravnal skrbno. Razstava bo potekala po pravilih:
https://www.fzs-zveza.si/wp-content/uploads/2022/08/Pravila-FZS-2021.pdf

2. TEMA
Tema je prosta. Vsak avtor lahko sodeluje z:
A. do 10 barvnimi digitalnimi fotografijami;
B. do 10 črno-belimi digitalnimi fotografijami;

3. FOTOGRAFIJE
▶  Digitalne fotografije morajo biti v JPG-formatu, ločljivost fotografij mora biti 300 pix/inch. 

Velikost daljše stranice pa naj ne bo manjša od 3000 pix (pikslov). Razmerje stranic fotografij je 
priporočljiva v razmerju stranic 4:3 in 3:2 ter 1:1.

▶  Datoteke digitalnih fotografij se označijo na sledeči način: zadnje 3 cifre telefonske številke 
avtorja, zaporedno številko fotografije (A1, A2, A3...A6…) ter z naslovom fotografije. Primer: (678_
A1_ Naslov fotografije).

▶  Imena datotek naj imajo manj kot 30 znakov.
▶  Vsaka fotografija je lahko zastopana le v eni kategoriji.
▶  Fotografije, ki so bile sprejete ali nagrajene na prejšnjih Društvenih preglednih razstavah, bodo 

zavrnjene.

4. DOSTAVA
K dostavljenim fotografijam mora biti obvezno priložena pravilno izpolnjena prijavnica. 
Dostava se lahko izvede na več načinov:
a) Debatni večer: glej http://www.fd-radovljica.si/objave/
b) Po e-pošti ali po we transfer: kontakt - e-mail: foto.drustvo.radovljica@gmail.com .

5. PRISTOJBINA
Za člane s plačano članarino za tekoče leto pristojbine za sodelovanje na razpisu ni. Za ostale člane 
ali ne člane pa je pristojbina v višini članarine 12 €, ki se nakaže bančno nakazilo na TRR SI56 0700 
0000 0401 670 Gorenjska banka d.d. Kranj, koda namena: OTHR, prejemnik Fotografsko društvo 
Radovljica, Gorenjska cesta 25, p.p. 54, 4240 Radovljica, sicer ne bodo predložene v ocenjevanje.



6. NAGRADE
Podeljene bodo prva, druga in tretja nagrada ter tri ali več diplom za digitalne fotografije v temi 
A in B. Vsak udeleženec lahko na temo dobi samo eno nagrado oz. diplomo.

7. ŽIRIJA
Žirant bo ddr. Damir Globočnik. V primeru zadržanosti se nov žirant izbere naknadno.
Odločitev žiranta je dokončna. Pritožbe niso možne.

8. KOLEDAR
▶  Sprejem del – do debatnega večera 2. novembra 2022 ali po spletu do vključno 9. 11. 2022 do 

23:59:59 ure CET.
▶ Žiriranje − do 18. novembra 2022.
▶ Obveščanje − do 30. novembra 2022 po elektronski pošti.
▶ Objava na spletni strani Fotografskega društva Radovljica.
▶  Sprejete fotografije bodo razstavljene v naši galeriji Pasaža v mesecu decembru 2022 (del A.) 

in januarju 2023 (del B.).
▶ Odprtje razstave, datum bo znan naknadno.
▶ Nagrade bodo podeljene na DV in objava teh fotografij na društvenih spletnih straneh http://
www.fd-radovljica.si/. Na občnem zboru društva bo projekcija nagrajenih in sprejetih fotografij.

ORGANIZACIJSKI ODBOR
▶ Saša Slamnik, F3 FZS pošiljanje v tisk, prevzem in obešanje fotografij, projekcija razstave
▶ Anica Šolar, F2 FZS (anica.solar@gmail.com) - priprava fotografij in seznamov za ocenjevanje.
▶  Vida Markovc, F1 FZS (vida.markovc@gmail.com) − pristojna za sprejem fotografij, vzporedne 

aktivnosti - nagrade, objave v medijih in obvestilo članov.

     V Radovljici, dne 5. 10. 2022

     Tomaž Sedej


