Zavod Logarica - Brezovica
in Ljudska univerza Lendava (Népi egyetem Lendva)
razpisujeta

FOTOGRAFSKI NATEČAJ za razstavo
“Prezrta narava v urbanih okoljih”
ROK ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ: 10. 05. 2018
Otroke in mladostnike vabimo, da se prijavijo na brezplačni fotografski natečaj za razstavo v okviru projekta
Urbanatura - Narava v urbanih okoljih, s katerim jih želimo spodbuditi k odkrivanju in dokumentiranju prezrte
narave v naseljih. Izmed vseh prispelih fotografij bomo izbrali 20 najboljših, ki jih bomo razstavili na javni
razstavi.
Sodelujete lahko vsi, ki spadate v eno od sledečih starostnih kategorij (pomaga vam lahko mentor):
A. Otroci in mladostniki od 6. do 12. leta starosti;
B. Mladostniki od 13. do 18. leta starosti.
Sodelujete tako, da nam pošljete do dve (2) digitalni fotografiji z motivom
- divje živeče živali ali rastline v naseljih (ptiči, žuželke, cvetlice, drevesa...);
- skrite ali prezrte narave v naselju (staro drevo, nenavadna skala, z lišaji porasel spomenik...);
- zanimivega življenjskega prostora v naselju (vrt, potok, park, sadovnjak...).
Pogoji za fotografije:
- fotografija mora biti barvna, v jpg. formatu, posneta brez posebnih optičnih učinkov in digitalno
neobdelana;
- vsako fotografijo ustrezno označite (primer: Starostna kategorija_Ime_Priimek_Kraj nastanka_Naslov
fotografije: A_Matej_Priimek_Kraj nastanka_Naslov fotografije;
- velikost fotografije naj bo 2Mb do 10Mb;
- fotografija mora nastati v enem od sledečih naselij: Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava,
Odranci, Turnišče ali Velika Polana (leto nastanka posnetka ni pogoj);
- fotografije morajo biti avtorske in ne smejo biti že objavljene na drugih natečajih, razstavah ali spletnih
portalih.
Izmed vseh fotografij, ki bodo zadostile razpisnim pogojem, bo komisija, sestavljena iz predstavnikov Zavoda
Logarica - Brezovica in Ljudske univerze Lendava (Népi egyetem Lendva), izbrala 20 najboljših fotografij, ki bodo
razstavljene na javnih prostorih gradu v Beltincih. Odločitve komisije ni možno izpodbijati, niti po pravni poti. Vse
prispele fotografije bodo zbrane v posebni digitalni galeriji in bodo objavljene na spletnih straneh organizatorjev
s predstavitvijo vseh avtorjev, ki so sodelovali pri natečaju.
Pomembni termini:
- rok za oddajo fotografij: 10. 05. 2018
- objava rezultatov: 14. 05. 2018 na spletni strani www.logarica.si
- odprtje razstave: 22. 05. 2018 ob 17:00 v prostorih gradu Beltinci
Možnosti prijave in oddaja fotografij skupaj s prijavnico:
- po elektronski pošti na info@logarica.si
- ali preko wetransfer.com na mail naslov info@logarica.si

