FOTOGRAFSKI NATEČAJ 2015/2016
Tudi v tem šolskem letu bo potekal fotografski natečaj. Odločili smo se, da bo imel natečaj samo
dve temi. Skozi celo leto (od septembra 2015 do junija 2016) boste lahko pošiljali fotografije, ki
se bodo navezovale na že prej določeno temo.
Fotografski natečaj je namenjen učencem in zaposlenim OŠ Rada Robiča Limbuš.
Ker živimo v digitalni dobi, vemo, da mnogo fotografij nastane tudi z mobilnimi telefoni in
drugimi mobilnimi napravami (tablice, …), zato bo tudi letos imel fotografski natečaj dve
kategoriji in sicer:
1. Kategorija fotografij narejenih s fotoaparati (digitalni, DSRL, kompaktni, …)
2. Kategorija fotografij narejenih z mobilnimi napravami (mobilni telefoni, tablice, …)
Ker bomo 25. junija 2016 obeležili 25. obletnico slovenske osamosvojitve, bo imela prva tema
fotografskega natečaja naslov SIMBOLI SLOVENIJE.
Tema natečaja so torej slovenski simboli – grb, zastava, himna, naravne in kulturne
znamenitosti, …, kot jih skozi fotografski objektiv vidite vi.
Fotografije za prvi del fotografskega natečaja lahko pošljete do 31. januarja 2016.
Po tem datumu bo komisija, ki bo sestavljena iz treh članov, fotografije pregledala in v vsaki
kategoriji izbrala najboljše fotografije.
Prav tako bo ob koncu prvega dela natečaja objavljena tema in datum oddaje za drugi del
natečaja.
Najboljše fotografije iz prve teme natečaja bomo poslali tudi na fotografski natečaj, ki ga ob
obletnici osamosvojitve Slovenije razpisuje Muzej novejše zgodovine Slovenije.
Če bi radi poslali vaše fotografije in sodelovali na natečaju, morate narediti naslednje:
1. Pošljete lahko največ 5 fotografij na določeno temo v določeni kategoriji. Fotografije
lahko pošljete vse skupaj ali pa vsako posebej. Bodite pozorni na kakovost fotografij v
smislu privlačnega motiva, izvrstne kompozicije, udarnih barv, …
2. Da bomo vaše fotografije lahko razstavili, morajo ustrezati določenim standardom.
Fotografije pošljite v obliki datotek JPEG visoke kakovosti, vendar naj datoteka ne
presega velikosti 5 MB. Fotografije naj bodo natisljive vsaj v velikosti 10 x 15 cm ali več,
torej mora krajša stranica imeti vsaj 1200 pikslov.
3. Vsako datoteko obvezno poimenujte po vzorcu Ime_Priimek_Naslov fotografije.
4. Vaše fotografije pošljite na naslov andreja.cvetko@guest.arnes.si . Pod zadeva napišite
»Fotografski natečaj«. Pri pošiljanju dodajte kratek komentar (okrog 50 besed) o tem,
kako je fotografija nastala oz. zakaj ste se odločili za to fotografijo. Prosimo pripišite v
kateri kategoriji tekmujete (kategorija fotografij narejenih s fotoaparatom ali kategorija
mobilne fotografije).
Vse fotografije bomo ob koncu obeh delov natečaja objavljene na spletni strani šole. Najboljše
fotografije bomo razstavili v prostorih šole.
V pričakovanju zanimivih fotografskih utrinkov vas lepo pozdravljamo!

