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Nagradni fotografski natečaj
»Digitalna Slovenija«

Dandanes digitalne naprave in vsebine zavzemajo vse večji del našega okolja. Od digitalnih podatkov,
preko računalnikov in telekomunikacijskih naprav zaznamujejo nas in naše okolje tako vsebinsko kot
tudi vizualno. SMS sporočila, socialna omrežja in računalniške igrice so digitalne različice skrivalnic,
lesenih pušk in kavbojev in indijancev. To je svet, ki je vaša realnost, v katerem vi živite in ga
obvladujete.
Upodobite ga skozi fotografijo. Vizualizirajte ga. Prikažite nam ga tako, kot ga vidite vi, takega, kot vas
privlači. Pokažite, da ni tak bavbav, kakor si ga starejše generacije predstavljamo.
Ali pa je? Ne vem, prepričajte me skozi vaše fotografije.
Natečaj je razpisan ob jubileju 40 let programiranja in bo podlaga za izbor za sodelovanje na
mednarodnem tekmovanju znanstvene fotografije, ki ga organizira Milset (Mouvement
International pour le Loisir Scientifique et Technique), katere članica je tudi ZOTKS.

Vsebina natečaja
Vsebina je vezana na povezavo med digitalnim svetom in našo okolico, našim vsakdanom.
Prijava
Na natečaj se lahko prijavijo učenci in dijaki. Omejitve števila prijav na šolo ni. Prijavnica bo
dosegljiva v sistemu ZOTKiS na spletni strani www.zotks.si do 31. marca 2016. Po prijavi
boste pozvani k oddaji fotografij.
Izdelki
Obseg:
Skupaj največ 8 fotografij in sicer:
- 4 do 8 posnetkov na temo "Digitalna Slovenija"
Format:
- vse fotografije morajo biti v zapisu JPG, lahko Č/B ali pa barvne
Velikost datoteke:največ 1 MB
Poimenovanje datotek:

priimek_ime_ ##.jpg
## je številka slike (primer: Novak_Janez_01)

Način oddaje:vsi prijavljeni bodo po prijavi prejeli na svoj elektronski naslov natančna
navodila o lokaciji in načinu oddaje fotografij
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NEKAJ NASVETOV
1. Bodite sproščeni in se poskušajte izogniti poziranim in sceniranim fotografijam.
2. Pazite na osvetlitev (od kod prihaja; koliko izvorov svetlobe; ali je naravna ali umetna ali
oboje...)
3. Pazite na ekspozicijski čas ("regulator gibanja")
4. Pazite na zaslonko (regulira območje oz. polje ostrine; še posebno je učinek opazen v
makro območju!)
5. Dovoljena - ne pa tudi nujna - je raba vseh fotografskih sredstev (sita oz. filtri, makro
objektivi, predleče ...; računalniška obdelava fotografij)
6. Osredotočite se na dogajanje in vsebine, ki jih želite prikazati.
7. Ne pozabite na okolje, če je vizualno privlačno.
8. Pri izbiri kolekcije pazite, da bo pomensko in vizualno zaokrožena, ter da kaže vaš odnos
do razpisane teme.
Rok prijave in oddaje izdelkov
Prijava za natečaj bo odprta do 31. marca.
Nagrade
Poleg uvrstitve na mednarodno tekmovanje bomo nagradili prve tri in pripravili razstavo
izdelkov.
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