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PREDMET: Natečaj “Skriti kotički naših vasi – Gli angoli segreti dei nostri paesi”.

            PRAVILNIK

Rajonski Svet za Zahodni Kras  prireja fotografski in likovni natečaj.

Petčlanska žirija, ki jo imenuje Rajonski Svet I. Okraja, bo izbrala najboljše fotografije in
likovne izdelke.

Prejete izdelke bomo razstavili  na sedežu Rajonskega sveta na Proseku,  zmagovalce pa
razglasili v sklopu praznovanj Svetega Martina 2016 na Proseku.  

Udeleženci na natečaju morajo spoštovati naslednji pravilnik:

1. Namen  natečaja  je  predstaviti  skrite  tipične  kotičke  naših  vasi,  ki  sestavljajo  občinsko
Okrožje Zahodnega Krasa.

2. Natečaj  predvideva  dve  kategoriji  za  fotografije  in  štiri  kategorije  za  likovne  izdelke.
Fotografije morajo biti natisnjene na fotografskem papirju.

3. Polnoletni  posamezniki  se  na  natečaj  prijavijo  samostojno,  otroke  pa  prijavijo  šole  ali
zakoniti predstavnik  (kot npr. starš).

4. Za vsebino fotografij/likovnih izdelkov odgovarja polnoletni udeleženec oziroma zakoniti
predstavnik. Izdelki, ki ne upoštevajo izbrane teme, ne bodo sodelovali na natečaju.

5. Vsaka šola lahko prijavi največ tri izdelke na kategorijo.
6. Na natečaju lahko sodeluje kdorkoli. Natečaj je namenjen fotografom in likovnikom, tako

ljubiteljskim kot poklicnim.
7. Organizator  zagotavlja  največjo  možno  skrb  za  prejeta  dela,  vendar  ne  prevzema

odgovornosti za morebitne poškodbe oddanih del.
8. Vsak udeleženec lahko odda največ tri fotografije in en likovni izdelek.
9. Predpisani  format  likovnih  izdelkov  je  od  A4  do  50/70,  fotografskih  posnetkov  je  A4

(posnetki morajo biti pritrjeni na podlago iz bele lepenke velikosti 36 x 27 cm). Likovni
izdelek  je  lahko  risba,  slika,  kolaž,  grafika  ali  katerakoli  druga  likovna  tehnika,  tudi
tridimenzionalna v velikosti največ cm 50 x 70 x 60. Fotografije so lahko barvne oz. črno-
bele, posnete tako v klasični kot digitalni tehniki. Dopustne so vse tehnike fotografiranja.
Uokvirjeni  izdelki  ali  izdelki,  pritrjeni  na  druge  vrste  podlage,  ne  bodo  sodelovali  na
natečaju.

10. Dela morajo biti označena s šifro in oddana v zaprti ovojnici s pripisom »Natečaj Skriti
kotički  naših vasi  -  Gli  angoli  segreti  dei  nostri  paesi«,  ki  mora  vsebovati  še  kuverto,
označeno s šifro prijavljenega dela, v kateri je izpolnjena prijavnica. Za pravilno oddajo in
vsebino  otroških  del  odgovarja  zakoniti  predstavnik.  S  prijavo  na  fotografski  natečaj
odgovorna oseba potrjuje, da je fotografijo posnel in obdelal izključno dijak, čigar ime je
zapisano v prijavnici.



11. Dela bo ocenila strokovna žirija, pretežno sestavljena iz zunanjih članov. Odločitev žirije je
 dokončna in nepreklicna. Žirija bo nagradila dela v naslednjih kategorijah:
– odrasli, 1 fotografija in 1 likovno delo
– nižje srednje šole, 1 fotografija in 1 likovno delo, tudi tridimenzionalno
– osnovne šole, 1 likovni izdelek za  1. in 2. razred in 1 izdelek za  3., 4. in 5. razred, tudi

tridimenzionalen

12. Avtorje najboljših del bomo nagradili na dan Sv. Martina, 11. novembra 2016, v dvorani
Kulturnega doma na Proseku. Urnik nagrajevanja bomo sporočili naknadno.

13. Avtorji nagrajenih del v posameznih kategorijah bodo prejeli kupon v vrednosti 150,00 € za
nakup didaktičnega materiala  za sodelujoče šole,  oziroma za nakup fotografskega in/ali
likovnega materiala za kategorijo odraslih.

14. Fotografije  in  likovna  dela  bodo razstavljeni  na sedežu  I.  Okraja  za  Zahodni  Kras  ob
praznovanju Sv. Martina.

15. Organizator si pridržuje pravico do uporabe nagrajenih fotografij za tisk razglednic in drugih
publikacij in pobud.

16. Dela morate oddati  najkasneje do  30.  oktobra 2016  na sedežu I.  Okraja Občine Trst  -
Zahodni Kras, Prosek št. 159, z naslednjim urnikom: dopoldne od ponedeljka do petka od
8.30 do 12.15 ure, popoldne ob ponedeljkih in sredah od 14.00 do 16.00 ure.

17. Sodelujoči na natečaju morajo spoštovati določila tega pravilnika.

Predsednica
             Maja Tenze
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