
Društvo fotografov DF SVIT CELJE

in Fotografska zveza Slovenije ( Zap. št. FZS 16/2011)

razpisujeta

MEDNARODNI FOTOGRAFSKI  EX TEMPORE

»CELJE SKOZI OČI FOTOGRAFA« 

Od 17.09.2011 do 25.09.2011

DRUŠTVO FOTOGRAFOV  SVIT iz Celja,v okviru meseca fotografije 2011, 
organizira fotografski  ex tempore » Celje skozi oči fotografa 2011«

Trajanje ex tempora: od 17.09.2011 – 25.09.2011

Prijava in oddaja fotografij vsak dan med trajanjem Extempora  
po pošti do 26.09.2011 na naslov : Rajh Dušan, Črtomirova 2, 3000 Celje

Oddaja najkasneje od 26.09.2011

Žiriranje: 28.09.2011

Obveščanje o doseženih  rezultatih: 30.09.2011

Zaključna prireditev s podelitvijo nagrad in projekcijo sprejetih ter nagrajenih 
del: 7.10.2011 v Mestnem kinu Metropol ob 19:00 uri

CD katalog: 11.11.2011



Na ex – tempore se lahko prijavijo vsi domači in tuji fotografi.

Pristopnina znaša 10,00 € in se plača ob prijavi.

Število fotografij je do 8.

Fotografije se bodo sprejemale na CD ali USB ključkih, v JPEG zapisu 
originalne velikosti ali po pošti na naslov Črtomirova 2, 3000 Celje do 
26.09.2011.

Fotografije so lahko osnovno obdelane v celoti, ne pa po posameznih delih in 
brez dodanih ali odvzetih elementov osnovnega posnetka. Na fotografijah 
morajo biti ohranjeni originalni EXIF podatki. Fotografije morajo imeti 
originalno poimenovanje iz fotoaparata.

Tričlanska žirija v sestavi:

1.Andreja Ravnak – KMF FZS,  predsednik

2.Robert Gajšek - F1 FZS, član

3.Franci Horvat -  KMF FZS, član

Bo izmed vseh podatkov izbrala ustrezno število za projekcijo.

Tema fotografiranja je prosta, fotografije morajo biti posnete v času trajanja ex 
tempora na področju MO Celje. Zemljevid najdete na :
http://www.geopedia.si/#T1257_L408_F11_x522055.7655_y123441.25_s12

NAGRADE:

Za posamezne fotografije bomo podelili 1., 2. In 3.nagrado ter 3 diplome po 
pravilniku FZS.

Žirija si pridržuje pravico, da podeli tudi priznanje za najboljšo kolekcijo, pri 
katerem bo za kolekcijo upoštevala vsa sprejeta dela (najmanj 3) posameznega 
avtorja.

Vsi udeleženci bodo prejeli CD katalog z vsemi sprejetimi ter nagrajenimi deli. 

Avtor s sodelovanjem pristaja na pogoje razpisa in dovoljuje objavo sprejetih

Fotografij v namene ex tempora in Meseca fotografije 2011 

Dodatne informacije na:  rajh.dusan@gmail.com


