Na podlagi statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici je
Senat Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici na 9. redni seji dne
9.2.2011 sprejel

Pravilnik
nagradnega fotografskega natečaja

»Po pločniku v center mesta«

1. člen
Organizator nagradnega fotografskega natečaja je Fakulteta za uporabne
družbene študije v Novi Gorici, Kidričeva 9, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju
organizator).
2. člen
Nagradni fotografski natečaj poteka od 10. februarja 2011 do 5. marca 2011.
3. člen
V nagradnem natečaju udeleženci sodelujejo tako, da izpolnijo prijavni obrazec,
ki je sestavni del tega razpisa in pošljejo fotografije po pošti na naslov
organizatorja do vključno 5. marca 2011. Fotografije naj bodo poslane na CD ali
DVD mediju, na ovojnici naj bo pripis: ''Za fotografski natečaj: ne odpiraj.''
4. člen
Če so na fotografiji ljudje, morajo biti o tem obveščeni in se strinjati z vašo prijavo
fotografije na natečaj. Vsak prijavitelj lahko prijavi le fotografije, katerih avtor je.
5. člen
Digitalne fotografije morajo biti v resoluciji najmanj 300 dpi in morajo biti v JPEG
formatu. Lahko so barvne ali črno-bele.
6. člen
Udeleženec nagradnega natečaja je lahko vsaka fizična oseba. Posamezna
oseba lahko v tem nagradnem natečaju sodeluje z več prijavljenimi fotografijami
ali opusi, vendar mora za vsako posamezno fotografijo izpolniti nov obrazec za
prijavo. Prijavijo se lahko tako amaterski kot tudi poklicni fotografi, kar pa mora
biti v prijavnici jasno označeno.

7. člen
Za vse fotografije, ki jih bodo udeleženci prijavili na natečaj, morajo biti urejene
avtorske pravice, prijavitelj mora biti avtor fotografije. Zmagovalne fotografije
bodo objavljene v prostorih fakultete in na spletni strani www.fuds.si. Vse
prejete fotografije lahko organizator objavi tudi v drugih medijih (spletnih,
tiskanih, itd.) ali jih uporabi za lastne namene – ob vsaki uporabljeni fotografiji bo
naveden avtor fotografije z imenom in priimkom. Prijavitelji morate poskrbeti, da
zaradi objave vaših fotografij organizator natečaja ne bo prejel nikakršnih pravno
upravičenih zahtevkov.
8. člen
Udeleženec (oziroma starši ali pooblaščeni zastopnik udeleženca, ki je mlajši od
18 let) nagradnega natečaja z izpolnitvijo zahtevanih osebnih podatkov daje
organizatorju osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo in
računalniško obdelujejo za potrebe tega nagradnega natečaja. Prav tako daje
privoljenje, da postanejo prijavljene fotografije last fakultete in jih lahko tudi
vnaprej uporablja v svojih tiskovinah, na spletnih straneh ali v katerihkoli
publikacijah, ob ustrezni navedbi avtorja.
9. člen
Izbranih 30 fotografij, prispelih na nagradni natečaj bo razstavljenih v prostorih
organizatorja natečaja na naslovu Gregorčičeva 19 v Novi Gorici. Odprtje
razstave bo medijsko podprto.
10. člen
Zmagovalno fotografijo in ostalih 29 fotografij, ki bodo razstavljene bo izbrala
komisija, ki jo sestavljajo:
- Maja Marinkovska, univ. dipl. um. zgod. in soc. kult., Pilonova galerija
Ajdovščina (predsednica žirije)
- Samo Rovan, univ. dipl. inž. arh., najboljši fotograf leta 2009 po izboru revije
EMZIN
- Robert Doljak – industrijski in grafični oblikovalec, samostojni podjetnik
- izr. prof. dr. Matevž Tomšič, dekan FUDŠ.
- Tamara Besednjak Valič, mag. medkult. men, mlada raziskovalka, FUDŠ
11. člen
Avtorje najboljših fotografij morajo potrditi vsi člani komisije soglasno in podati
pisno obrazložitev izbire. Rezultati bodo objavljeni 15. marca 2011 na spletni
strani www.fuds.si. Nagrajenci bodo o izboru obveščeni preko elektronske
pošte. Pritožbe na odločitev komisije niso možne.
12. člen
Komisija bo svoj izbor opravila na podlagi naslednjih kriterijev:
- izbira in postavitev motiva
- inovativen koncept fotografije
- tehnična dovršenost

-

primernost posnetka z vidika vodilnega motiva "Po pločniku v center
mesta".

13. člen
Organizator bo avtorju zmagovalne fotografije podelil:
- izlet v okviru fakultetne ekskurzije, ki jo organizira v Luksemburg in Bruselj,
zmagovalna fotografija bo razstavljena v fakultetnih prostorih, pri čemer bo jasno
bo označeno, gre za zmagovalno fotografijo.
- ostalih 29 fotografj pa bo razstavljenih v prostorih fakultete.
14. člen
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane
s prireditvijo in za udeležence, ki z izpolnitvijo podatkov za ta fotografski nagradni
natečaj priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in
pogoji nagradnega natečaja so v času trajanja natečaja v celoti na vpogled na
spletni strani www.fuds.si.
15. člen
V besedilu veljajo izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki kot nevtralni za
ženske in moške.

Pravila pričnejo veljati 9. 2. 2011.
Izr. prof. dr. Matevž Tomšič
Dekan

V Novi Gorici, dne 3. 2. 2011

