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POLETJE V ŠKLOCU   
Vzemi telefonček in ujemi trenutek!   

V okviru festivala slovenske kulture SLOFEST, ki bo od 17. do 19. septembra 2021 v Trstu, prireja Fotoklub Skupina75 v sodelovanju 
s k. d. Briški Grič in s podporo Kulturnega doma Gorica FOTOGRAFSKI NATEČAJ z naslovom POLETJE V ŠKLOCU.  

Pravilnik   

1. Natečaja se lahko udeležijo mladi med 12. in 30. letom starosti, ki bodo razdeljeni v dve kategoriji:  
a. Kategorija MLADI DO 18 udeleženci od 12. do 18. leta starosti 
b. Kategorija MLADI 19-30: udeleženci od 19. do 30. leta starosti 

2. Mladoletnim udeležencem tečaja starši podpišejo soglasje, ki je priloga k natečaju. Sodelovanje na natečaju je 
brezplačno.   

3. Pri natečaju lahko sodelujejo samo fotografije, ki jih udeleženci natečaja posnamejo s telefončki od dne 1.6.2021 dalje.   
4. Natečaj poteka od junija do 31. avgusta 2021.    
5. Vsak avtor lahko sodeluje z največ štirimi fotografijami na temo »Moje poletje«.   
6. Fotografije morajo biti v JPEG formatu, v najboljši možni kvaliteti, ki jih vsak telefonček dopušča.   
7. Vsako poslano fotografijo je potrebno opremiti z naslovom fotografije, krajem nastanka, imenom in priimkom avtorja. 

Podatke je možno navesti v samem imenu datoteke oz. v spremnem dopisu.   
8. Avtorji z udeležbo na natečaju dajejo soglasje, da lahko njihove fotografije z navedbo avtorstva objavimo na spletni strani 

društva Skupina 75 oz. Briški Grič, ter razširimo po lastnih kanalih obveščanja (družbena omrežja).  
9. Na lice fotografije ni dovoljeno dodajati podpisov ali logotipov.   
10. Obdelava fotografij z računalniškimi programi je dovoljena v mejah, ko se s posegi ne vpliva na vsebino fotografije.   
11. Rok za oddajo fotografij je 31. 8. 2021 do 24.00 ure.   
12. Fotografije morajo biti poslane izključno po e-pošti na naslov: skloc2019@skupina75.it   
13. S fotografijami morajo avtorji oddati tudi izjavo o avtorstvu, ki je priloga natečaja.   
14. Udeleženci natečaja z oddajo prijavnice zagotovijo, da so avtorji fotografij, oziroma da so izključni imetniki avtorskih 

pravic.   

Nagrajevanje   

1. Prispele fotografije bo ocenila strokovna tričlanska komisija.   
2. Žirija bo pri ocenjevanju upoštevala sledeče kriterije:   

a. Ustreznost razpisnim pogojem   
b. Kompozicijo   
c. Izvirno idejo   

3. Fotografij z moralno sporno vsebino ali protizakonito vsebino žirija ne bo upoštevala.  
4. Avtorji najboljših fotografij bodo nagrajeni po sledečem kriteriju:   

a. Najboljše tri fotografije ex aequo   
b. Šest pohval   

5. 30 najboljših fotografij po izključni in nesporni oceni organizatorjev bo Fotoklub Skupina 75 natisnil in postavil na razstavi, 
ki bo skupaj z nagrajevanjem potekala v torek, 14. septembra 2021, ob 20.00 v Galeriji 75 na sedežu društva Briški Grič v 
kulturnem domu na Bukovju v Števerjanu. 

6. Nagrade so sledeče:   
a. Kategorija Mladi do 18  

i. Za najboljše tri fotografije: knjižno darilo   
ii. Za tri pohvale: usb ključek  

b. Kategorija Mladi 19-30  
i. abonma Kulturnega doma za prireditve KOMIGO 
ii. tri pohvale: usb ključek  
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IZJAVA O AVTORSTVU   

Podpisani (ime in priimek) ___________________________________________________________, 

rojena/a v (kraj) _______________________________________dne ______________________________ s 

stalnim bivališčem v (mesto, ulica)____________________________________________________, 

izjavljam, da so  fotografije z naslovom (navesti naslove in imena datotek vseh prijavljenih fotografij), s katero 

sodelujem na  natečaju POLETJE V ŠKLOCU, moje avtorsko delo in se s podpisom te izjave strinjam z 

razpisnimi pogoji.   

Podpis (polnoletna oseba)  ________________________________________________________________ 

Podpis staršev za mladoletne osebe  ________________________________________________________ 

Kraj in datum   ____________________________________________________________________ 

SOGLASJE STARŠEV   
 

Podpisani (ime in priimek) ___________________________________________________________, 

rojena/a v (kraj) _______________________________________dne ______________________________ s 

stalnim bivališčem v (mesto, ulica)_________________________________________________________, 

oče/mati (ime in  priimek otroka) ____________________________________________________ privolim, 

da se moj sin/hči udeleži natečaja POLETJE V ŠKLOCU in izjavljam, da so fotografije  z naslovom (naslov vseh 

prijavljenih fotografij) _________________________________________________________________________, 

s katerimi moj sin/hči sodeluje na natečaju, njegovo avtorsko  delo in se s podpisom te izjave strinjam z 

razpisnimi pogoji.   

Podpis staršev za mladoletne osebe  ________________________________________________________ 

Kraj in datum __________________________________________________________ 


