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FOTOGRAFSKI NATEČAJ »PES, MOJ PRIJATELJ« 

 

Kinološko društvo Zagorje v sodelovanju z Mladinskim centrom Zagorje v sklopu prireditve “PSOM 

PRIJAZNA OBČINA” razpisuje fotografski natečaj na temo: 

»PES, MOJ PRIJATELJ« 

Ideja fotografskega natečaja  je poskušati s svojimi fotoaparati ujeti trenutke, motive, ki ste jih 

preživeli s psom (bodisi da je na fotografiji pes sam bodisi za lastnikom ali spremljevalcem). 

 

 

1.  SPLOŠNO 

Organizatorja fotografskega natečaja sta Kinološko društvo Zagorje in Mladinski center Zagorje.  

Z oddajo prijavnice se šteje, da sodelujoči nepreklicno in brezpogojno sprejema pogoje fotografskega 

natečaja. 

 

2.  POGOJI SODELOVANJA 

Na fotografski natečaj se lahko prijavijo tako ljubiteljski kot profesionalni fotografi avtorskih fotografij 

(v nadaljevanju avtor) vseh starosti. 

Avtor/-ica lahko sodeluje z največ tremi (3-imi) črno-belimi ali barvnimi fotografijami, ki jih bo 

komisija ocenila posamično. 

Fotografije sprejemamo do vključno ponedeljka, 25.5.2015. Fotografije naj bodo v digitalnem 

formatu JPG. 

Fotografije, ki ne bodo ustrezale razpisu, bodo izločene iz natečaja. 

Na  poslane  fotografije  ni  dovoljeno  dodajati  podpisa  ali  kakršnegakoli  znaka (logotipa) avtorja, 

niti datuma posnetka fotografije.  

Vsaka prijava na fotografski natečaj mora vsebovati polne podatke o avtorju (ime, priimek, naslov, 

telefonsko številko in e-mail naslov), s katerimi bosta organizatorja natečaja ravnala v skladu z 

Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/07 -  uradno prečiščeno  besedilo). Vsi 

podatki o avtorju naj bodo zapisani na Prijavnici na fotografski natečaj. 

Sodelujoči na fotografskem natečaju se s prijavo obveže, da je avtor/ica fotografije oz. da ima zanje 

avtorske pravice ter da ima dovoljenje objavljati posnetek morebitnih oseb na sliki. 
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Izbrana poslana dela bodo razstavljena v času prireditve “PSOM PRIJAZNA OBČINA”, natančneje v 

soboto, 30. maja 2015, od 12.00 dalje ter objavljena na spletnih straneh in družbenih omrežjih 

organizatorjev. 

Sodelovanje na razstavi pomeni, da avtor v celoti sprejema pravila organizatorjev in dovoljuje 

organizatorjem javno objavo prejetih fotografij v namen promocije fotografije, promocije 

organizatorjev ter njihovo objavo na razstavi ob koncu fotografskega natečaja. 

Vse prispele fotografije bo pregledala ter ocenila tričlanska komisija, ki jo bosta sestavila 

organizatorja fotografskega natečaja. 

Vsak udeleženec natečaja osebno odgovarja za avtorstvo poslanih del in prevzema odgovornost, da 

ne bo objavil fotografij tretjih oseb brez njihove privolitve. 

 

3.  POŠILJANJE FOTOGRAFIJ 

Fotografije v zahtevanem formatu morajo avtorji poslati najkasneje do ponedeljka, 25. maja 2015 na 

elektronski naslov Mladinskega centra Zagorje, info@mczos.si (s pripisom: Fotografski natečaj “PES, 

MOJ PRIJATELJ”). 

Vsaka datoteka naj bo označena po sledečem vzorcu: ime-priimek-naslov fotografije- kraj 

posnetka.jpg. 

Avtorji morajo na elektronski naslov Mladinskega centra Zagorje posredovati tudi podpisano 

Prijavnico na fotografski natečaj z osebnimi podatki (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, 

telefonska številka). 

Fotografij,  ki  ne  bodo  opremljene  z  zgoraj  navedenimi podatki,  komisija  ne  bo ocenjevala. 

 

4.  NAGRADE in RAZGLASITEV 

Praktične nagrade za najboljše fotografije se podeli prvim petim najbolje ocenjenim fotografijam. 

Razglasitev zmagovalnih fotografij in nagrajencev bo potekala v soboto, 30. maja 2015, ob 12.00 na 

prireditvenem prostoru v Kinološkem društvu Zagorje. 

 

5.  INFORMACIJE 

Pogoji  fotografskega  natečaja  so  dostopni  na  spletni  strani  Mladinskega centra Zagorje 

(www.mczos.si).  

Za dodatne informacije smo vam na razpolago na elektronskem naslovu info@mczos.si. 


