СТАЛНИ ФОТО К О Н К У Р С
ЗА НАЈБОЉЕ ФОТОГРАФИЈЕ НА ТЕМУ „ПРИРОДА СРБИЈЕ“
ПРОПОЗИЦИЈЕ КОНКУРСА

1. Организатор
Завод за заштиту природе Србије
2. Тема конкурса
ПРИРОДА СРБИЈЕ
Учесницима се оставља слобода да, у складу са задатом темом, изразе своје идеје и
испоље креативност. Фотографије треба да приказују ПРИРОДУ СРБИЈЕ, биљни и
животињски свет, као и људску активност у природи.
3. Циљ конкурса
Промоција и очување природе Србије
4. Учесници
На конкурсу могу учествовати аматери и професионалци са пребивалиштем у Србији.
Запослени Завода и чланови жирија немају право учешћа на конкурсу.
5. Патронат
Конкурс се реализује у складу са прописима ФСС (Фото савеза Србије).
6. Жири
Фотограије ће оцењивати стручни жири Фото савеза Србије.
7. Награде које додељује стручни жири
Сваког месеца, у периоду од 3. до 10. жири ће оцењивати и бирати најбоље фотогафије
пристигле у току претходног месеца и доделити следеће награде:
ПРВА награда - викенд у кући Завода на Тари, за две особе
ДРУГА награда - комплет штампаних издања Завода
ТРЕЋА награда - комплет ДВД издања Завода
ПОХВАЛА - књига у издању Завода
ПОХВАЛА - ДВД у издању Завода
Жири ће и на годишњем нивоу доделити:
ПРВУ награду - 5 дана са стручњацима Завода на неком од теренских истраживања
ДВЕ ДРУГЕ награде - викенд за две особе у кући Завода на Тари
ТРИ ТРЕЋЕ награде - фотоапарат
ПЕТ ПОХВАЛА
(Уз вредне награде додељују се и медаље Фото савеза Србије.)
Одлуке жирија су коначне и неопозиве, без права на жалбу учесника. Право тумачења
пропозиција има једино организатор.

8. Награде које додељује публика
Поред награђених фотографија, по оцени жирија, додељиваће се и награде на основу
добијених гласова од стране посетилаца сајта, и то на годишњем нивоу:
ПРВА награда - викед за две особе у кући Завода на Тари
ДРУГА награда - фотоапарат
ТРЕЋА награда - комплет штампаних издања Завода
9. Посебне могућности
Најактивнији и најтрофејнији аутори биће позивани на организовани фото сафари у
неком од заштићених природних добара Србије. Фотографије са фото сафарија, аутори
ће бити дужни да дају и одобре за коришћење у промотивне сврхе управљачу,
домаћину сафарија, као и Заводу за заштиту природе Србије.
10. Број и величина фотографија
Сваки учесник може послати месечно највише 10 (дестет) различитих црно-белих или
фотографија у боји.
Фотографије се примају искључиво у електронској форми.
Формат фотографије је JPG.
Димензије фотографије: максимална димензија дуже стране 3.500 px, 300 dpi.
Компресија фајла треба да буде између 8 и 10.
11. Припрема фотографија
Фотографије морају бити изворне, без интервенција у виду монтаже или графичке
обраде дела, које мењају композицију и елементе. Није дозвољена обрада фотографија,
осим основне дигиталне обраде, попут уобичајене корекције боје / контраста.
12. Обележавање фотографија
Сви радови морају бити прописно обележени, тако што сваком раду аутор треба да да
назив, те да наведе локацију и време фотографисања.
13. Пријава и слање фотографија
Уз фотографије обавезно послати попуњен пријавни формулар.
Фотографије се достављају на мејл fotokonkurs@zzps.rs (максимална величина по мејлу
20 mb), снимљене на CD-у и донете лично у просторије Завода за заштиту природе
Србије, или послате поштом на адресу Завод за заштиту природе Србије, улица Др
Ивана Рибара бр. 91, 11070 Нови Београд.
14. Ауторска права
Сваки учесник конкурса мора бити аутор или носилац ауторских права за фотографију
коју пријављује на конкурс.
Аутор остаје једини власник ауторских права над својим фотографијама.
Организатор се обавезује да, у случају коришћења фотографија, видљиво oзначи
аутора.
Аутор се одриче надокнаде за репродуковање радова на сајту, публикацијама,
каталозима, плакатима и другим штампаним материјалима Завода за заштиту природе
Србије.
Радови достављени организатору, ради учешћа на конкурсу ПРИРОДА СРБИЈЕ се не
враћају. Учесници су дужни да за ове радове, путем пријаве – сагласности, трајно
пренесу права за употребу фотографија у пропагандне сврхе Заводу за заштиту природе
Србије.
Организатор не сноси одговорност за евентуално копирање, неовлашћено објављивање,
и сл. приспелих и објављених фотографија.

15. Презентација фотографија
Све фотографије које испуњавају услове конкурса наћи ће се у Фото галерији сајта
Завода за заштиту природе Србије.
Награђене и изабране фотографије биће одштампане на фотопапиру, изложене у
просторијама организатора и објављене у каталогу изложбе, у року који неће бити дужи
од 3 месеца након завршетка конкурса. Све фотографије остаће у колекцији Завода за
заштиту природе, и употребљаваће се, по потреби, у сврху промоције природе Србије.
16. Информације и контакт
За више информација можете нас контактирати путем електронске поште:
fotokonkurs@zzps.rs и на тел.бр. Дејана Вукићевића: 066 381 505.

