VARNA VRNITEV - Fotografski natečaj
Organizator projekta
Fundacija Družba znanja in vrednote narave in Aerodrom Ljubljana, d. d..
Predstavitev projekta
Organizator želi opozoriti, da Aerodrom Ljubljana omogoča varno letenje, ker poskrbi, da ptice ne
ogrožajo letalskega prometa, to pa doseže s sodobnimi metodami, brez iztrebljanja ptic. Aerodrom
Ljubljana bo 9. maja 2014 organiziral opazovalni dan ptic in letal. Ta dan bo mogoče pod strokovnim
vodstvom opazovati ptice in več izvedeti o tistih, ki redno preletavajo območje letališča.
Opazovalni dan
Začetek bo ob 7. uri in konec ob 15. uri, torej v času največje aktivnosti ptic.
Natečaj
V okviru projekta bo organiziran fotografski natečaj, ki bo potekal v 1 kategoriji, ki zajema teme ptice,
letala, ptice in letališče, ptice in letala.
Pogoji sodelovanja
Tema natečaja
- ptice in letališče
- ptice in letala
- ptice, letala
Kraj fotografiranja:
- letališče in okolica letališča
Fotografije naj bodo posnete v radiju 15 km od Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, zato je potrebno
fotografiji pripisati tudi kraj nastanka.
Časovnica
 18. april: najava dogodka;
 18. april do 12. maj: fotografiranje na območju zunaj letališke ograje (Velikost skupine znotraj
letališke ograje je omejena. Če bo prijaviteljev več, se bo fotografiranja znotraj letališke ograje
lahko udeležilo 50 prvih prijaviteljev na natečaj.);
 8. maj: rok za oddajo prijavnic;
 9. maj: fotografiranje znotraj letališke ograje;
 13. do 17. maj: sprejem del;
 18. do 21. maj: žiriranje.
Razglasitev zmagovalcev in otvoritev razstave nagrajenih del bo 28. maja 2014 na Letališču Jožeta
Pučnika Ljubljana.
Prijava na natečaj
Udeleženci naj izpolnjeno prijavnico pošljejo na naslov Aerodrom Ljubljana d.d., Zgornji Brnik 130a,
4210 Brnik-aerodrom, najkasneje do 8. maja 2014.

Pošiljanje fotografij
I. Vsak udeleženec lahko v svoji kategoriji sodeluje z največ 4 barvnimi ali črno-belimi fotografijami v
digitalni obliki (posnetki z digitalnim fotoaparatom ali skenirani diapozitivi). Obvezna priloga je tudi kopija
prijavnice.
II. Z oddajo prijavnice vsak udeleženec soglaša in potrjuje, da je avtor svojih fotografij in da lahko
organizator uporabi njegova dela z objavo v projekciji, predstavitvi, na morebitni razstavi, v člankih,
internetnih straneh ali drugih tiskanih in elektronskih medijih brez vnaprejšnjega dovoljenja ali plačila
avtorju, vendar izključno za promocijo natečaja.
III. Fotografije naj bodo v formatu JPG ali JPEG na CD-ju ali DVD-ju. Udeleženci naj jih pošljejo na
naslov letališča, Aerodrom Ljubljana d.d., Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik-aerodrom. Fotografije morajo
biti v največji možni velikosti/kvaliteti ali pa vsaj 1600 slikovnih točk (pikslov) po daljši stranici fotografije.
Manjše fotografije ne bodo prišle v izbor. Vse fotografije naj bodo označene z zaporedno številko,
nazivom dela ter imenom in priimkom avtorja (primer: 1_naziv_ime_priimek).
IV. Organizator si pridržuje pravico od zmagovalca zahtevati, da mu ta izroči maksimalno veliko
datoteko po možnosti v RAW formatu za objavo. Če kateri izmed zmagovalcev z njo ne razpolaga,
oziroma tega ne izroči organizatorju, si organizator pridržuje pravico zadržati nagrado in jo podeliti
naslednjemu uvrščenemu.
V. Fotografija, sestavljena iz elementov več kot ene fotografije, in slike, katerih deli so bili odstranjeni ali
dodani, ne morejo sodelovati na natečaju. Manjša osvetlitev, potemnitev, izrez in/ali korekcija barv so
sprejemljive spremembe brez posebnega dodatnega pojasnila.
Nagrade
Avtorjem fotografij, ki bodo po mnenju strokovne žirije prišle v izbor treh najboljših fotografij od vseh
prijavljenih fotografij, bodo podeljene naslednje nagrade:
1. nagrada: 300 EUR in tečaj popotne fotografije Arneta Hodaliča (NIKON, darilni bon v vrednosti 100
EUR)
2. nagrada: 150 EUR
3. nagrada: 50 EUR
Vsem nagrajencem bomo podelili tudi priznanja. Katalog nagrajenih fotografij bo objavljen na spletnih
straneh letališča.
Zmagovalne fotografije bodo izbrane s strani strokovne komisije ter bodo denarno nagrajene. Čas za
oddajo fotografij je do 17. maja 2014, pogoji in pravila sodelovanja pa so na spletni strani letališča.
Člani komisije:
1. član: letališče, Jure Mežnaršič,
2. član: fotografija, Arne Hodalič,
3. član: letala, Vinko Svetina
4. člana: fotografija, mediji, komunikacija, Meta Krese ali Dejan Jontes
5. član: naravoslovje, prof. dr. Franc Janžekovič ali dr. Tomi Trilar ali Alen Ploj

Strokovna žirija si podeljuje pravico, da v posamezni kategoriji ne podeli nobene nagrade ali katere od
nagrad.

Več informacij o natečaju:
Fundacija Družba znanja in vrednote narave: Nina Lenko, 041 542 286
http://www.lju-airport.si/sl/Main
http://fundacijadzvn.si/
https://www.facebook.com/fundacijadzvn?fref=ts
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