ZAJEDNICA SPORTOVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
IN
HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA
v sodelovanju s
Sportskom zajednicom Istarske županije (HR)
Savezom sportova Unsko-sanskega kantona (BiH)
Zavodom za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto - Dolenjska regija (SLO),
Športskom zajednicom Osječko-baranjske županije (HR)
razpisujejo
NATEČAJ
ZA UDELEŽBO NA RAZSTAVI ŠPORTNE FOTOGRAFIJE
Pravila natečaja
- Na natečaju lahko sodelujejo ljubiteljski in profesionalni fotografi brez omejitev.
- fotografije morajo biti posnete od 1.11.2021. do 31.10.2022.
- Autor lahko prijavi do 12 fotografij, vendar največ tri iz iste športne panoge, razen na
področju atletike (največ tri fotografije iz iste discipline).
- Avtor (dodatno) lahko prijavi do tri (3) fotografije na temo fair playa oziroma fotografije, ki
odražajo etičnost v športu.
- Prijavo in oddajo fotografij je potrebno narediti preko online obrazca, ki je dostopen na
spletnih straneh Zajednice sportova PGŽ (www.sport-pgz.hr).
- Fotografije se pošilja izključno v digitalni obliki v .jpg/.jpeg./ formatu v posameznih velikostih
fotografije / datoteke / ne večje od 5 MB, resolucije 300 dpi.
- Fotografije so lahko barvne /B/, monokromatske /M/ in črno-bele /CB/.
- Obdelava fotografije v programih za urejevanje fotografij je dovoljena do stopnje, ki ne
spreminja osnovno vsebino in smisel posnete fotografije.
- poslane fotografije ne smejo vsebovati nobenih avtorskih blagovnih znamk, imen, logotipi,
vodni žigi ali podobno,
- Zadnji rok za oddajo fotografij je 4. november 2022.
Strokovna komisija (žirija)
Po zaključenem natečaju, bo vse prispele fotografije ocenila Strokovna komisija, ki jo
imenujejo predstavniki stroke in organizatorjev.
Strokovna komisija bo izbrala 50 najboljših fotografij, ki bodo javno razstavljene. Med
najboljšimi fotografijami bodo izbrane fotografije za prvo, drugo in tretjo nagrado ter fotografija
za posebno priznanje.
Nagrade in priznanja
- 1. mesto - zlata medalja
500 EUR
- 2. mesto - srebrna medalja
300 EUR
- 3. mesto - bronasta medalja
200 EUR
- Nagrada v kategoriji fair playa
300 EUR
- Nagrada za najboljšega mladega avtorja (avtor na dan prejema nagrade mora biti star manj
kot 21 let).
- diplom avtorjem za izvrstnost.

Vsak autor lahko prejme samo eno nagrado.
Katalog razstave
Organizatorji bodo izdali katalog in ga bodo posredovali vsem sodelujočim
Avtorske pravice
- Fotografije se lahko uporabijo za izdelavo katalogov, plakatov, koledarjev, športnega biltena
in ostalih publikacij, objavljene so lahko na internetnih straneh in družabnih omrežjih
organizatorja. Vse oblike objave so nekomercialne narave in so namenjene promociji
razstave, avtorjev in športa. - Organizatorji razstave lahko uporabljajo fotografije za
promocijo in popularizacijo športa, olimpijskih načel ter za promocijo kulture in umetnosti v
funkciji športa.
- Moralne avtorske pravice, ki zajemajo pravilno podpisovanje avtorja fotografije, bodo v
celoti spoštovane.
- Udeleženec natečaja prijavlja izključno lastne fotografije in prevzema odgovornost za
avtentičnost in vsebino prijavljenih fotografij.
- S prijavo udeleženci v celoti sprejemajo pogoje natečaja.
Objava rezultatov
Rezultati natečaja bodo objavljeni na spletnih straneh Zajednice sportova PGŽ.
Avtorji bodo o rezultatih natečaja obveščeni po elektronski pošti do konca novembra 2022.
Zaščita osebnih podatkov
- Z izpolnitvijo prijavnih zahtev da avtor soglasje organizatorju razpisa za zbiranje, obdelavo
in shranjevanje podatkov za izvedbo natečaja športne fotografije 2022.
- Podatki se bodo uporabili za identifikacijo fotografij in obveščanje udeležencev o rezultatih
razpisa, otvoritvi razstave in nagradah.
- Zbrani podatki se bodo uporabili samo za natečaj športne fotografije 2022.
Razstava najboljših izdelkov
- Organizatorji bodo najboljše fotografije predstavili javnosti na foto razstavi, ki bo odprta v
začetku decembra 2022. na Reki.
- Lokacija in čas otvoritve razstave bo določen naknadno. Razstava bo lahko na ogled tudi v
drugih krajih Hrvaške.
Glavni pokrovitelji razstave
Primorsko-goranska županija
Hrvatska olimpijska akademija
Pokrovitelj razstave
Hrvatski olimpijski odbor
Ministarstvo turizma i sporta RH
Partner v projektu
Fotoklub Rijeka

