Фото-конкурс

У оквиру пројекта ЕкоКон – Сва лица климатских промена удружење
Екогенеза у партнерству са удружењем Дете – заштитник планете
расписује
ФОТО-КОНКУРС

„КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ КРОЗ МОЈ ОБЈЕКТИВ“
Позивамо све љубитеље фотографије да кроз своје објективе забележе
примере климатских промена у свом окружењу – све оно што за вас
представљају климатске промене, оно што су њихови узроци или
последице, оно што оне угрожавају или нове навике које нам намећу.

ПРОПОЗИЦИЈЕ
Право учешћа имају сви грађани са пребивалиштем у Републици Србији.
Величина дуже странице дигиталних фотографија не може бити
мања од 3000 пиксела, резолуција 72 dpi.
Тип датотеке може бити само .jpg/.jpeg.
Максимална величина датотеке не сме прећи 20 MB.
Фотографије не смеју да садрже потпис аутора, било какву
имитацију воденог жига или накнадно унетог текста преко
фотографије.
Један аутор може учествовати са највише две фотографије.
Фотографије не морају бити направљене у Србији.
Фотографије не морају бити направљене посебно за овај конкурс.
Приспеле фотографије биће задржане без накнаде аутору, а Организатор
задржава право да, уз навођење аутора, излаже и објављује фотографије

без било каквих ограничења и без обавезе прибављања додатних
сагласности.
Уз сваку фотографију ОБАВЕЗНО је доставити следеће податке о аутору:

1. Име и презиме аутора
2. Припадност једној од старосних група:
основна школа (до 15 година)
средња школа (до 19 година)
одрасли (преко 19 година)

3. Име, презиме, број телефона и имејл адреса пунолетне особе за
контакт

4. Место и време када је фотографија снимљена
5. Назив фотографије
Учесници су сагласни да се њихово име и презиме може од стране
Организатора објавити јавно, а сви остали подаци који се у оквиру овог
Конкурса прикупе биће третирани на начин који прописује Закон о
заштити података о личности.
Фотографије које не испуњавају пропозиције конкурса или стигну након
прописаног рока неће бити узете у разматрање.
Фотографије слати на:
foto.konkurs@ekogeneza.org
уз обавезно именовање фајла на следећи начин:
име_презиме_назив_фотографије
Рок за слање фотографија је 30.09.2020. године.
Стручна комисија ће одабрати 10 фотографија које ће бити изложене на
конференцији ЕкоКон – Сва лица климатских промена у новембру 2020.
године у Београду. Аутори изабраних радова биће позвани на ЕкоКон, где
ће им бити уручени сертификати о учешћу.
Радови свих осталих учесника биће објављени у електронском издању
„Зборника уметничких радова”.

За све додатне информације можете контактирати са нама путем сајта
ekokon.ekogeneza.org, на имејл foto.konkurs@ekogeneza.org или се
обратите директно координаторки конкурса Бојани Живковић путем
имејла bojana@dzp.rs.
Пројекат ЕкоКон – Сва лица климатских промена реализује удружење
Екогенеза у партнерству са удружењем Дете – заштитник планете уз
финансијску подршку Министарства заштите животне средине.
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