
 
ZAJEDNICA SPORTOVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE 

SAVEZ SPORTOVA ISTARSKE ŽUPANIJE 
REGIJSKA PISARNA OKS - OBALNO KRAŠKA REGIJA 

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ŠPORTNIH DRUŠTEV V ITALIJI 
 

Razpisujejo 
 

NATEČAJ 
za sodelovanje na razstavi športne fotografije 

 
Pravila natečaja:  

 Na natečaju lahko sodeljujejo amaterski in profesonialni fotografi brez omejitev.  

 Fotografije morajo biti posnete v letu 2015.  

 Fotografije morajo biti posnete na športnih tekmovališčih Primorsko-goranske županije, Istarske 
županije (Hrvatska) ali Obalno kraške regije (Slovenija).  

 Upoštevajo se tudi fotografije športnikov ali ekipe iz Primorsko-goranske županije, Istarske 
županije ali Obalno kraške regije ne glede na lokacijo športnega tekmovanja. (Primer: upošteva 
se fotografija posneta v Vidmu (Udine) na tekmi Udinese calcio – HNK Rijeka).  

 Avtor lahko sodeljuje z največ tremi fotografijami iz istega športa. Število športov ni omejeno.  

 Prijavo in predajo fotografij lahko izvedete preko online obrazca, dostopnega na spletnih 
straneh Zajednice sportova PGŽ (www.sport-pgz.hr).  

 Obdelava fotografj v programih za urejanje fotografij je dovoljena do stopnje, ki ne kvari in ne 
menja osnovne posnete vsebine.  

 Zadnji rok dostave fotografij je 5.november 2015.  
 
Ocenjevalna komisija (žirija):  
Po zaključku natečaja bo vse prispele fotografije pregledala Ocenjevalna komisija, sestavljena iz 
predstavnikov stroke in organizatorja natečaja.  
Ocenjevalna komisija bo izbrala 50 najboljših fotografij ter jih pripravila za  
razstavo. Od najboljših fotografij bo komisija predlagala fotografije za prvo, drugo in  
tretjo nagrado ter za posebna priznanja.  
 
Nagrade:  

 Prvo mesto – zlata medalja 500 EUR  

 Drugo mesto – srebrna medalja 300 EUR  

 Tretje mesto – bronasta medalja 200 EUR  

 Tri enakovredne nagrade (v naravi) za najboljše mlade avtorje (na dan prejema fotografij mora 
imeti manj kot 21 let)  

 5 posamičnih diplom za odličnost  
 

http://www.sport-pgz.hr/natjecaj/natjecaj.php
www.sport-pgz.hr


Katalog razstave:  
Organizator bo izdal katalog v digitalnem formatu in ga dostavil vsem udeležencem  
natečaja na e-naslov, navedeni v prijavnici.  
 
Avtorske pravice:  

 Nekaj izbranih fotografij bo tiskanih na promocijskem materialu razstave, npr. na vabilu za 
otvoritev razstave in spremljajočih prireditvah, na plakatu ali na informatorju za novinarje. Vse 
navedene oblike objav so nekomercialne vrednosti in njen edini namen je promocija razstave, 
avtorjev in športa v celoti.  

 Moralne avtorske pravice, v smislu pravilnega podpisovanja avtorjev v vseh oblikah objav, bodo 
spoštovane.  

 Udeleženec natečaja prijavlja izključno svoje fotografije in prevzema odgovornost za 
verodostojnost in vsebino prijavljenih fotografij.  

 S sodelovanjem na natečaju udeleženci pristajajo na pogoje natečaja, kar potrjujejo s podpisom 
na prijavnici na natečaj.  

 
Objava rezultatov:  
Rezultati natečaja bodo objavljeni na internetni strani Zajednice sportova PGŽ. Avtorji bodo o 
rezultatih obveščeni z e-mailom do konca novembra 2015.  
 
Razstava najboljših fotografij:  
Organizatorji bodo po zaključku natečaja najboljše fotografije predstavili javnosti na foto razstavi, ki 
bo organizirana v začetku decembra 2015 na Reki.  
 
Pokrovitelji razstave:  
Ministrstvo znanosti, obrazovanja i sporta (HR)  
Hrvatski olimpijski odbor  
Olimpijski komite Slovenije  
Primorsko-goranska županija  
Istrska županija  
Združenje slovenskih športnih društev v Italiji 


