X ФОТО ИЗАЗОВ - ПРОПОЗИЦИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Тема: “ОТКРИЈТЕ МАГИЈУ СОКОБАЊЕ-ГДЕ СТАРО ПОСТАЈЕ НОВО“
СОКОБАЊА 2017!
Члан 1.
Организација за туризам и културу Сокобања ( у даљем тексту Организатор) отвара конкурс
за најбољу фотографију Сокобање под називом X ФОТО ИЗАЗОВ, СОКОБАЊА 2017. Циљ
манифестације је унапређење промоције Сокобање као једне од најважнијих туристичких
дестинација Србије и радова фотографа аматера.
Члан 2.
Пријем фотографија трајаће до 10. августа 2017. године и једини услов је да су у складу са
темом овогодишњег конкурса, а то је “ОТКРИЈТЕ МАГИЈУ СОКОБАЊЕ-ГДЕ СТАРО
ПОСТАЈЕ НОВО“. Ауторима се оставља слобода, да у складу са задатом темом изразе своје
идеје и испоље сопствену креативност. Фотографије треба да приказују детаље Сокобање и
њене околине (искључиво територија општине Сокобања).
Члан 3.
Учесник мора бити аутор, или носилац ауторских права фотографије којом се пријављује на
конкурс. Сваки аутор може послати највише пет фотографија. Сваком раду аутор треба да да
назив, наведе локацију и време фотографисања.
Члан 4.
Сваки учесник треба да достави фотографије искључиво у дигиталном формату, на CD-у и то
лично, у просторије Организације за туризам и културу Сокобања, или поштом, на адресу ул.
Трг Ослобођења бр. 2, 18230 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).
Члан 5.
Избор победничке фотографије тећи ће у две фазе:
1. По истеку рока за слање фотографија 10. августа 2017., жири ће у периоду 10. август - 15.
август 2017. год. одабрати 40 фотографија које ће ући у ужи избор.
2. Три финалне (победничку и рангиране) фотографије из ужег избора одабраће чланови
жирија на дан одржавања изложбе (на којој ће бити изложене све фотографије из ужег
избора) 19. августа 2017. године, која ће се одржати у Галерији - легату “Милуна
Митровића”.
Коначно проглашење је 19. августа 2017. године , a награде су :
I награда:
50.000,00
II награда:
30.000,00
III награда:
10.000,00

Члан 6.
За све ауторе млађе од 18 година, уз пријаву на конкурс потребна је сагласност родитеља или
старатеља, о прихватању услова који проистичу из конкурса.
Члан 7.
Радови који су достављени Организатору, за учешће на конкурс X ФОТО ИЗАЗОВ,
СОКОБАЊА 2017. се не враћају. Учесници су дужни да за ове радове путем пријаве сагласности трајно пренесу права за употребу фотографија у пропагандне сврхе Сокобање
Организацији за туризам и културу Сокобања.
Члан 8.
Одлуке жирија су коначне, а право тумачења ових пропозиција има Организатор.
Организатор не сноси одговорност за могућу злоупотребу (копирање, неовлашћено
објављивање...) приспелих и објављених фотографија.
Члан 8.
Изабрана фотографија и остале из ужег избора биће одштампане на папиру, изложене и
објављене у каталогу изложбе. Остале фотографије остаће у колекцији Организације за
туризам и културу Сокобања и употребљаваће се, по потреби, у сврхе промоције Сокобање.

У Сокобањи
13.05.2017. године
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