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Pozdravljeni, danes je petek, 25. april 2014

Fotografski natečaj 2014„Kakovost življenja v Alpskih mestih
leta“.
Objavljeno dne: Sreda, 16 april 2014 10:51
Skupni fotografski natečaj mest Annecy, Bad Aussee, Brig-Glis, Herisau, Idrija, Lecco,
Sonthofen, Trento in Beljak ob „Letu alpskih mest leta 2014“.
Cilj
Društvo Alpsko mesto leta predstavlja združenje 14 mest z območja Alp, ki skupaj stremijo za
trajnostnim razvojem življenjskega, gospodarskega, kulturnega in naravnega prostora. Skupni
projekti in prireditve v okviru društva zbližujejo govorce štirih različnih jezikov z vseh konec in
krajev alpskega loka. Društvo si je med drugim zadalo tudi cilj, krepiti zavest o edinstvenosti Alp. V
soju omenjenega cilja društvo Alpsko mesto leta vabi prebivalce in prebivalke slehernega Alpskega
mesta leta, da s pomočjo fotoaparata ovekovečijo motive, ki poudarjajo kakovost življenja v
lastnem Alpskem mestu leta.
Oddaja prispevkov
Vsak udeleženec oziroma vsaka udeleženka natečaja lahko predstavnikom Alpskega mesta leta (v katerem bivajo),
zadolženim za natečaj, posreduje največ dve (2) fotografiji. Udeleženci iz Alpskega mesta Idrija fotografije posredujejo na
naslov: fotonatecaj.idrija@gmail.com
S sodelovanjem na natečaju sodelujoči soglašajo, da bodo njihovi fotografski prispevki lahko brezplačno uporabljeni za
potrebe društva Alpsko mesto leta, da bodo avtorji oz. avtorice objavljenih fotografij imenovani z imenom in priimkom kot
nosilci moralnih avtorskih pravic ter da se osebni podatki sodelujočih hranijo za potrebe komunikacije v okviru natečaja.
Pogoji in način sodelovanja:
Motiv mora biti združljiv z osrednjo temo natečaja – „Kakovost življenja v Alpskih mestih leta“.

Naša spletna stran
uporablja piškotke,

Vsaki fotografiji mora biti priložen osebni opis motiva v slovenskem ali v angleškem jeziku, italijanskem, francoskem in
nemškem jeziku, vsebina katerega naj obsega največ 200 znakov (brez presledkov).
Ločljivost: 300 dpi.
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Podatki, s katerimi naj bodo opremljeni oddani prispevki: ime, priimek, kraj bivanja, elektronski naslov, leto rojstva, ime
mesta na fotografiji.
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Na natečaju lahko sodelujejo samo udeleženke in udeleženci s stalnim prebivališčem v kateremkoli od Alpskih mest
leta.

izboljšujemo
delovanje strani.

Sodelujoči morajo biti avtorji predloženih fotografij in imetniki avtorskih pravic na predloženih fotografijah.
Rok oddaje:05. 09. 2014

Več o piškotkih na
naši spletni strani.

Izbor zmagovalcev/zmagovalk
Žirija bo v okviru diskusije ocenjevala izvirnost, ustvarjalnost in sporočilnost fotografij. Avtorjev oz. avtoričin osebni opis motiva
predložene fotografije lahko vpliva na odločitev žirije. Imena zmagovalk oz. zmagovalcev bodo objavljena dne 27. 10. 2014.

25.04.2014 07:15

Občina Idrija - Fotografski natečaj 2014„Kakovost življenja v Alpskih...

2 von 4

http://www.idrija.si/novice-obvestila-arhiv/3233-fotografski-natecaj-2...

Žirija
Zmagovalne prispevke bodo po tristopenjskem postopku izbrali predstavniki držav z območja alpskega loka. Člani žirije so
fotografi, strokovnjaki za področje komunikacije ter sodelavci društva Alpsko mesto leta in Alpskih mest leta. Odločitev žirije je
pravno zavezujoča.
Nagrade
Zmagovalci oz. zmagovalke natečaja se bodo podali na kulinarično in kulturno popotovanje po Alpah. Zmagovalna fotografija
vsakega Alpskega mesta leta bo nagrajena z darilno košaro, polno dobrot iz enega od drugih Alpskih mest leta. Žirija bo
izbrala po 10 najboljših fotografskih prispevkov iz vsakega Alpskega mesta leta, nagrajenci oz. nagrajenke pa bodo prejeli
praktične nagrade. Nagrajenci oz. nagrajenke bodo nagrade prejeli iz rok predstavnika oz. predstavnice domače občine in
sicer v mesecu novembru 2014.
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