OBJAVA FOTOGRAFSKEGA NATEČAJA »SLOVENSKA ISTRA SKOZI TVOJE
OČI«
Ptički že čivkajo, rastline se prebujajo in sonce je ponovno začelo božati obraze. Pomlad pa
med drugim prinaša tudi več priložnosti za preživljanje prostega časa na prostem! Kljub temu,
da so se v minulem letu naše dnevne navade spremenile, gibanje, komunikacija in delo so dobili
nove dimenzije, ne smemo pozabiti na okolje, ki nas obkroža, in na ljudi v naši bližini.
Zaradi vsega naštetega smo se člani Rotary kluba Portorož, Rotary kluba Koper in Rotaract
kluba Portorož-Koper odločili, da povabimo mlade (od 15. do 30. leta starosti) iz vseh občin
slovenske Istre, da nam skozi fotografije prikažete vsakodnevni ritem življenja v naših krajih.
Opis in namen projekta
Fotografski natečaj »Slovenska Istra skozi tvoje oči« želi prednostno privabiti mlade iz občin
Ankaran, Izola, Koper in Piran, da s fotografijami predstavijo utrip vsakdanjega življenja v
občinah slovenske Istre.
Mlade želimo spodbuditi k odkrivanju domačega kraja in okolja s pomočjo fotografije, pa naj
bo to s fotoaparatom ali z mobilnim telefonom.
Fotografije naj zajemajo teme:
-

edinstvenost Slovenske Istre,

-

strpnost in sobivanje,

-

soustvarjanje,

-

povezanost ljudi s svojimi kraji,

-

živost okolice (ljudje s soljudmi).

Fotografije
Vsak sodelujoči lahko pošlje največ 2 fotografiji velikosti 20 x 30 cm in resolucije 300dpi (2360
pikslov x 3540 pikslov). Fotografija naj bo opremljena z imenom in priimkom, starostjo,
naslovom in e-naslovom ter kontaktno telefonsko številko avtorja. Ob fotografijah je potrebno
poslati še kratek opis (do 150 besed v slovenskem in/ali italijanskem jeziku), vključujoč naslov
fotografije, ter podatek, kje, kdaj in zakaj ste fotografijo posneli. Prijavo in fotografije lahko
oddate na spletni strani www.foto-natecaj.si.
Do kdaj se lahko prijavim?
Prijavo in fotografije lahko oddate do srede, 7. 4. 2021, do 22. ure, na spletni strani www.fotonatecaj.si.

Vrednost nagrad:
1. mesto: 150 €
2. mesto: 80 €
3. mesto: 50 €

Strokovna komisija
Strokovna komisija, ki jo sestavljajo priznani strokovnjaki s področja fotografije in umetnosti
(Mara Ambrožič Verderber, Jaka Jeraša in Aleš Sedmak), bo izmed vseh prejetih fotografij
izbrala 20 finalnih fotografij, od katerih bodo prve tri najboljše tudi nagrajene.
Dobrodelna licitacija fotografij
Dobrodelna licitacija fotografij bo potekala v soboto, 15. 5. 2021, v Galeriji Loža, na Titovem
trgu, v Kopru. Vseh 20 finalnih fotografij pa bomo na zaključni dobrodelni licitaciji prodali
najboljšim ponudnikom in ves izkupiček namenili društvu Palčica pomagalčica in dobrodelni
škratki, ki želi z akcijo »Ujemi svoje sanje« otrokom iz različnih ranljivih skupin omogočiti, da
razvijajo svoje talente in nekega dne ujamejo svoje sanje. Z zbranimi donacijami jim želimo
omogočiti obiskovanje različnih taborov, tečajev ali treningov, ki si jih sami izberejo. Tako
bodo tudi na njihovih obrazih zažareli športni, slikarski, gledališki in drugi nasmehi, ki bodo
osrečili njih in vse nas.

Namen fotografskega natečaja je združiti mlade iz slovenske Istre, z izraženo žilico za
fotografijo, da s pomočjo lastne ustvarjalnosti prikažejo lepote naše krajine in ljudi ter s tem
doprinesejo k razvoju mladih talentov, ki nas bodo navduševali v prihodnosti.

Zato ne odlašaj, zgrabi fotoaparat ali telefon, ujemi trenutek in ga deli z nami, da bomo
skupaj lažje ujeli svoje sanje!

