Planinsko društvo Gorenja vas razpisuje nagradni fotografski natečaj z
naslovom:

»Ujeti trenutki Blegoša«
Predstavite nam vaše videnje, doživetje Blegoša, trenutek ki vas je za tisti dan napolnil s pozitivno energijo. Pošljite nam
fotografijo z motivom hriba, ožje okolice, vam zanimive utrinke s poti, ki vodijo od vznožja proti vrhu. Fotografije naj bodo
posnete na hribu oz. v bližnji okolici, pri panoramskih posnetkih pa naj bo zajet prepoznaven motiv hriba.

Pogoji za udeležbo:
1. Organizator nagradnega fotografskega natečaja je PD Gorenja vas, Trata 7, 4224 Gorenja vas
2. Nagradni fotografski natečaj poteka od 30. 5. 2011 do 31. 12. 2011. Navodila za prijavo na natečaj so
objavljena na spletni strani www.pdgorenjavas.com.
3. Prijave se sprejemajo do 31.12.2011 do 24:00h. Udeleženec natečaja bo po uspešno poslani prijavi prejel
elektronsko obvestilo, da je bila prijava uspešno poslana. Prijavljene fotografije naj vsebujejo prepoznaven
motiv Blegoša, ožje okolice, zanimive, atraktivne detajle s planinskih poti, ki vodijo od vznožja proti vrhu
hriba. Fotografije naj bodo posnete na hribu oz. v bližnji okolici. Pri panoramskih posnetkih pa naj bo zajet
prepoznaven motiv hriba.
Fotografij divjega petelina ne sprejemamo, saj je vsakršno poseganje v habitat petelina prepovedano.
4. Na natečaju lahko sodelujejo ljubiteljski in poklicni fotografi iz Slovenije in tujine. Vsak avtor lahko sodeluje z
digitalnimi fotografijami v barvni ali črnobeli tehniki. Natečaj je brezplačen in ni kotizacije!
5. Vsak udeleženec natečaja osebno odgovarja za avtorstvo poslanih del.
6. Datoteke se oddajo od 01.06.2011 do 31.12.2011 preko spletne pošte na naslov: pd.natecaj@gmail.com.
Prijava naj še vsebuje naslov fotografije, kratek opis in kontaktne podatke pošiljatelja.
7. Vsa dela lahko organizator uporabi za predstavitvene namene v medijih in tisku - brez materialnih nadomestil.
8. Digitalne fotografije bo ocenila strokovna komisija v sestavi:
- Darko Miklavčič, vodja odbora fotografskega natečaja pri PD Gorenja vas
- Denis Bozovičar, fotograf (strokovni vodja komisije fotografskega natečaja)
- Alenka Pivk, predsednica društva, članica komisije
- Milan Savič, član komisije
9. Vsa sprejeta in nagrajena dela bodo na ogled na spletni strani planinskega društva Gorenja vas
http://www.pdgorenjavas.com. Glasovanje za fotografijo meseca poteka mesečno na preko e-pošte
(pd.natecaj@gmail.com).
10. Obiskovalci naše spletne strani boste lahko vsak mesec izbirali fotografijo meseca, ki jih bomo nagradili in
neposredno uvrstili v finale. Vsak mesec bomo izmed vseh poslanih glasov izžrebali nekoga, ki bo prejel
praktično nagrado – vstopnico za planinski muzej v Mojstrani.
11. Organizator bo podelil tri nagrade:
1.nagrada: Letna članarina (B članstvo), najem koče na Jelencih za 2 dni (v poletnem času ali po dogovoru) in
planinski izlet v organizaciji PD Gorenja vas po izbiri
2. nagrada: Letna članarina in planinski izlet v organizaciji PD Gorenja vas po izbiri
3. nagrada: Letna članarina PD (B članstvo)
12. Najboljše fotografije bodo tudi sodelovale v mednarodnem fotografskem natečaju, ki bo organiziran v
sodelovanju s Kulturnim društvom dr. Ivan Tavčar Poljane nad Škofjo Loko in bodo razstavljene v avli OŠ
Ivana Tavčarja v Gorenji vasi. Razglasitev rezultatov, otvoritev razstave s podelitvijo nagrad bo v prvi polovici
meseca februarja ob rednem občnem zboru društva. Datum občnega zbora PD Gorenja vas in datum otvoritve
razstave bo organizator natečaja objavil na spletni strani www.pdgorenjavas.com .
V Gorenji vasi 31.5.20011

