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Fotografija leta©

Razpisni pogoji:
• 
•
•

•

•  

Navodila za pripravo serij:
•
•

•
•

•

•

nate~aja se lahko udele`i katerikoli avtor s stalnim bivali{~em v Sloveniji;
 tema nate~aja je poljubna;
 avtor predlo`i serijo fotografij z najmanj 3 in najve~ 10 ~rno-belimi ali 

barvnimi fotografijami poljubnega formata; 
 upo{tevana bodo dela, ki so nastala v obdobju od vklju~no leta 2012 

do danes; 
 nate~aj je anonimen, zato udele`ence prosimo, da upo{tevajo navodila za

pripravo serij fotografij.

 vsaka serija fotografij naj ima {ifro, s katero se udele`ujete nate~aja; 
 fotografije znotraj serije opremite z letnico nastanka, zaporedno {tevilko in 

{ifro serije; 
 k vsaki seriji prilo`ite zaprto kuverto, ozna~eno s {ifro; 
 v kuverti naj bo seznam s podatki o avtorju (ime, priimek, naslov, telefon, 

e-po{ta) in fotografijah (naslov, letnica nastanka, zaporedna {tevilka); 
posebej navedite, v kolikor kandidirate za reporta`no fotografijo;
 avtorji reporta`nih fotografij navedite okoli{~ine nastanka fotografij: 

kdo, kdaj, kaj, kje, zakaj;
 predlo`ite lahko ve~ vsebinsko zaokro`enih serij, vsaka serija pa naj bo 

predlo`ena v svoji kuverti in naj ima svojo {ifro.

Vse prispele fotografije bo pregledala in ocenjevala mednarodna strokovna 
`irija v sestavi:  
Darko Bandi}, fotoreporter, Zagreb; 
Metka Dari{, art direktorica revije Emzin, Slovenija;
Peter Granser, fotograf, Avstrija/Nem~ija;
Ev`en Sobek, fotograf, ^e{ka;
Sarival Sosi~, kustos in muzejski svetnik, Slovenija.

Fotografij, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev, `irija ne bo ocenjevala. 
Vse odlo~itve `irije so dokon~ne in nepreklicne.

Razglasitev rezultatov nate~aja in podelitev nagrad bo 20. februarja 2014 
v Cankarjevem domu v Ljubljani.
Nagrajene fotografije bodo razstavljene v prvem preddverju Cankarjevega 
doma od 20. februarja do 20. marca 2014.
Avtorji zadr`ijo avtorske pravice za predlo`ena dela.
Udele`enec dovoljuje organizatorju nate~aja uporabo poslanih fotografij 
izklju~no v promocijske namene nate~aja.
Fotografije po{ljite ali osebno prinesite do vklju~no 14. januarja 2014 na 
naslov: Emzin, Metelkova 6/II, 1000 Ljubljana s pripisom za foto nate~aj. 
Osebna dostava: 14. januar 2014 do 16. ure. Veljale bodo tudi po{iljke s 
po{tnim `igom 14. januar 2014.
S fotografijami bomo ravnali pazljivo, za morebitne po{kodbe med 
transportom ne odgovarjamo.

1. nagrada v vrednosti 500 EUR (oprema in storitve), 
podeljuje podjetje FotoFormat d. o. o.
2. nagrada v vrednosti 300 EUR (storitve), podeljuje podjetje Vidal d. o. o.
3. nagrada v vrednosti 100 EUR (storitve), podeljuje podjetje 
FotoFormat d. o. o.
Posebna nagrada za reporta`no fotografijo:
v vrednosti 500 EUR (storitve), podeljuje Studio ^erne

 sprejem fotografij: do vklju~no 14. januarja 2014
 pregled in izbor: do 22. januarja 2014
 razglasitev rezultatov: 20. februar 2014 v Cankarjevem domu, Ljubljana
 razstava nagrajenih fotografij in fotografij iz o`jega izbora: od 20. 

februarja do 20. marca 2014 v prvem preddverju Cankarjevega doma, 
Ljubljana

vra~anje del: osebni prevzem fotografij ali proti vra~ilu stro{kov pakiranja 
in po{tnine po po{ti do 19. aprila 2014

Nagrade:

Koledar:
•
•
•
•

• 

Soorganizator:

Pokrovitelj :i

Pokrovitelja nagradnega sklada: Pokrovitelj nagrade za reporta`no fotografijo: 

Medijski pokrovitelj: 
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