XI „ФОТО ИЗАЗОВ“
СОКОБАЊА, 17.08.2018.
XI ФОТО ИЗАЗОВ, „РУРАЛНИ ТУРИЗАМ – СОКОБАЊА 2018.“
17.АВГУСТ, СОКОБАЊА 2018!
ПРИЈАВА / САГЛАСНОСТ ЗА УЧЕШЋЕ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕСНИКА:
БР. ЛК.
ЈМБГ:
Место:

Датум рођења:

Улица и број:

Рок за пријаву:
06.08.2018. год.
Остали контакти (и-мејл):

Назив фотографије-а:

Тел/факс:
Пријаве слати на адресу:
Туристичка организација Сокобања
Трг Ослобођења бр. 2, 18230, Сокобања, или
и-мејл: tic@tosokobanja.rs

ОПШТИ УСЛОВИ УЧЕШЋА:
Сваки аутор може послати највише пет фотографија и треба да да назив, те наведе локацију и време
фотографисања. Фотографије искључиво доставити у дигиталном формату, на CD-у.
Тема овогодишњег конкурса је „РУРАЛНИ ТУРИЗАМ – СОКОБАЊА 2018.“ Фотографије треба да
приказују детаље Сокобање и њене околине (територија општине Сокобања,).
Фотографије треба да буду веће од 8 Mpx ( резолуције 300 dpi).Фотографије морају бити у колору, обавезно у
дигиталном формату, изворне, без интервенција у виду монтаже, или графичке обраде дела које мењају
композицију и елементе. Фотографије морају бити без специјалних ефеката, и морају да садрже реалистичне а
не апстрактне приказе Сокобање и околине (односно, у складу са задатом темом). Коначно проглашење је 17.
августа 2018. године у Сокобањи.
Радови који су достављени Организатору, за учешће на конкурс XI ФОТО ИЗАЗОВ, СОКОБАЊА 2018. се не
враћају. Учесник овом пријавом и својим потписом трајно преноси права за употребу фотографија у
пропагандне сврхе Сокобање Туристичкој организацији Сокобања.
Учесник овом пријавом потврђује и гарантује да поседује ауторско право над достављеним фотографијама. За
све ауторе мађе од 18 година, уз пријаву на конкурс потребна је сагласност родитеља или старатеља, о
прихватању услова који проистичу из конкурса.
Одлуке жирија су коначне, а право тумачења Пропозиција има Организатор. Организатор не сноси одговорност
за могућу злоупотребу (копирање, неовлашћено објављивање...) приспелих и објављених фотографија. Све
достављене фотографије остаће у бази фотографија Туристичке организације Сокобања и употребљаваће се, по
потреби, у сврхе промоције Сокобање.
Пријаве и радове слати до 06.08.2018. године. Молимо вас да пријаву попуните читким штампаним словима
ради исправне обраде података о аутору, односно уноса података у каталог.
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