
 

 

POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NATEČAJU 

 

1. člen: Organizator 

Natečaj FINDING BEARINGS organizira projektna ekipa LIFE DINALP BEAR (LIFE13 

NAT/SI/000550). Za izvedbo aktivnosti je odgovorna Biotehniška fakulteta Univerze v 

Ljubljani. 

 

2. člen: Tema natečaja 

Tema fotografskega natečaja je ohranjanje rjavega medveda v Evropi  in sobivanje človeka z 

medvedi v najširšem smislu. Poleg fotografij medvedov v naravi se lahko avtorji prijavijo tudi  

s fotografijami, ki na kakšen koli način govorijo o življenju na območju prisotnosti medveda 

(npr. primernem odlaganje organskih odpadkov, varovanju živine na pašnikih, ekoturizmu 

ipd.). Pri nastanku posnetkov avtorji ne smejo vznemirjati ali na kakršen koli način škodovati 

medvedom ali njihovemu življenjskemu prostoru. 

 

3. člen: Pogoji sodelovanja 

V fotografskem natečaju lahko sodelujejo ljubiteljski in poklicni fotografi vseh starosti in 

narodnosti. 

V primeru, da želijo na natečaju sodelovati fotografi mlajši od 18 let, morajo pisno soglasje za 

sodelovanje podati njihovi starši oz. skrbniki.  

Sodelavci projekta LIFE DINALP BEAR lahko sodelujejo na natečaju. Njihove fotografije so 

lahklo uvrščene na razstavo, vendar jih komisija ne bo upoštevala pri izboru prejemnikov 3 

nagrad, niti ne morejo prejeti nagrade spletnega glasovanja.   

 

 

  



4. člen: Prijava na natečaj 

Sodelovanje v natečaju FINDING BEARINGS je brezplačno. 

Za sodelovanje v natečaju je na spletni strani lifedinalpbear.eu potrebno izpolniti spletno 

prijavnico, v katero zapišete svoje kontaktne podatke in potrdite, da se strinjate s pravili 

natečaja. 

Za udeležence mlajše od 18 let njihovi starši oz. skrbniki podajo pisno soglasje k sodelovanju 

v natečaju. Soglasje morajo poslati na naslov Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete, 

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana s pripisom »FINDING BEARINGS«. 

Na spletnem naslovu lahko vsak avtor odda največ 3 fotografije. 

Objavo fotografij bodo potrdili administratorji spletne strani. Fotografije bodo objavljene 

najkasneje naslednji delovni dan do 10. ure. Fotografije mladoletnih udeležencev bodo 

objavljene po prejemu soglasja staršev. 

 

5. člen: Tehnične zahteve 

Avtorji lahko na natečaju sodelujejo z digitalnimi barvnimi ali monokromatskimi 

fotografijami. 

Oddane fotografije morajo ustrezati naslednjim kriterijem: daljša stranica 1920 pixlov in 

krajša 1080 pixlov, formata jpg ali png.  

Največja velikost posamezne fotografije je 5 MB. 

Dovoljena je osnovna digitalna obdelava fotografij (korekcija barv, kontrasta, svetlobe in 

ostrine, odstranitev šuma, izrez). Odstranjevanje ali dodajanje neobstoječih elementov na 

fotografijo ni dovoljeno. 

Avtorji fotografij, ki bodo uvrščene na razstavo, bodo pravočasno pozvani k predložitvi 

originalnih fotografij v polni ločljivosti, ki morajo biti ustrezne za tisk. 

 

6. člen: Avtorstvo 

Udeleženci natečaja z oddajo prijave in fotografij organizatorju natečaja zagotavljajo, da so 

lastniki in avtorji fotografij oz. da so izključni imetniki avtorskih pravic in da na teh 

fotografijah ne obstajajo kakršne koli pravice tretjih oseb. 

Z oddajo prijave in fotografij udeleženci natečaja dovoljujejo javno prikazovanje, 

razstavljenje in reproduciranje del ter objavo svojih osebnih podatkov – imena, mesta in 

države, od koder prihajajo, za potrebe izvedbe natečaja in fotografske razstave. 

Avtorje fotografij vzpodbujamo, da dovolijo uporabo fotografij tudi za druge, izključno 

netržne potrebe projekta LIFE DINALP BEAR (na projektni spletni strani, Facebooku, v 

publikacijah...), kar pa ni pogoj za sodelovanje v natečaju in ne bo vplivalo na izbor 

zmagovalnih fotografij oz. fotografij, ki se bodo uvrstile na razstavo. Prosimo, da za donacijo 

fotografije obkljukate primerno okence v prijavnem obrazcu. 



7. člen: Trajanje natečaja 

Na natečaj se je s fotografijami mogoče prijaviti od 20. 3. 2017 do 20. 4. do 23:59. 

Spletno glasovanje bo omogočeno ves čas trajanja natečaja. 

Komisija bo svoj izbor opravila med 24. 4. in 10. 5. 2017. 

Izbrani avtorji bodo o uvrstitvi na razstavo in dodatnih zahtevah obveščeni do 13. 5. 

Javna razglasitev zmagovalnih fotografij bo potekala ob otvoritvi fotografske razstave konec 

meseca maja 2017 v Ljubljani. 

 

 

8. člen: Komisija in nagrade 

3-članska mednarodna komisija bo izmed prejetih fotografij izbrala prejemnike 

naslednjih 3 nagrad: 

1. nagrada: udeležba na 3-dnevni promocijski ekskurziji portala Discover Dinarics v 

Septembru 2017 + paket medvedu prijaznih izdelkov v vrednosti 50 € 

2. nagrada: paket medvedu prijaznih izdelkov v vrednosti  100 € 

3. nagrada: paket medvedu prijaznih izdelkov v vrednosti 50 €. 

Podeljena bo nagrada za zmagovalca spletnega glasovanja. Pri izbiri zmagovalne fotografije 

bosta upoštevana 2 kriterija: število glasov in povprečna ocena fotografije in sicer v razmerju 

60 - 40. 

Nagrada za zmagovalca spletnega glasovanja bo paket medvedu prijaznih izdelkov v 

vrednosti 50 €.  

Nagrade komisije se ne izključujejo z nagrado spletnega glasovanja.  

Udeležba na promocijski ekskurziji ni prenosljiva na drugo osebo. Nagrade ni možno 

zamenjati za drugo nagrado ali gotovino. 

Mednarodna komisija bo izbrala tudi 30 fotografij, ki bodo poleg zmagovalnih uvrščene na 

potujočo razstavo, ki bo na ogled v 3 državah (v Sloveniji, na Hrvaškem in v Avstriji) 

predvidoma med 27. 5. 2017 in 30. 11. 2018. 

Vsi razstavljeni avtorji bodo prejeli flis jakno in kapo projekta LIFE DINALP BEAR. 

 

 

9. člen: Kontakt 

Za odgovore na morebitna vprašanja v zvezi s pravili sodelovanja in tehničnimi zahtevami 

nam pišite na elektronski naslov finding.bearings@gmail.com. 

 

 


