
23. Kraška ohcet – fotografski natečaj

1. Pogoji udeležbe na natečaju

Na natečaju lahko sodelujejo vsi amaterski in profesionalni fotografi, ki bodo do predpisanega 
roka in v skladu z razpisnimi pogoji poslali fotografije, ki so njihovo avtorsko delo.

Čas nastanka fotografije, s katero se udeleženec udeleži natečaja, je omejen na čas trajanja 
prireditve 23. Kraške ohceti (program je objavljen na spletnih straneh www.kraskahisa.com). 
Kraj nastanka fotografije je omejen na območje prizorišča prireditve 23. Kraške ohceti.

Rok za oddajo fotografij: nedelja, 9.septembra 2007.

2. Tema natečaja

Tema  natečaja  23.  Kraška  ohcet ni  določena.  Sodelujejo  lahko  vse  fotografije,  ki  na 
kakršenkoli način prikazujejo dogajanje na prireditvenem prostoru ali bližnji okolici.

3. Sodelovanje na natečaju

Posamezni avtor lahko sodeluje na natečaju z največ desetimi fotografijami.

Avtor odda natečajne fotografije na spletni naslov kraskaohcet@trst80.com s pripisom imena 
in priimka avtorja, morebitnim naslovom in dnevom fotografiranja.

Avtor odda natečajno fotografijo v digitalnem zapisu .jpg, velikosti največ 800 x 600 pikslov ter 
velikosti datoteke največ 200 kB.

Obdelava fotografij z računalniškimi programi za delo s fotografijami (PhotoShop, Paint Shop 
Pro, ipd.) je dovoljena v mejah, ko se s posegi ne vpliva na vsebino fotografije. Fotografiji je 
dovoljeno dodati enostaven okvir (rob). Ta je lahko bele, sive ali črne barve, brez dodatnih črt 
ali drugih grafičnih elementov. 

4. Žirija

Natečaj ne predvideva denarnih nagrad. 

Ocenjevalna žirija ocenjuje vse prispele fotografije posameznega avtorja. Najlepše fotografije 
bodo objavljene po roku oddaje na spletnih straneh www.kraskahisa.com. 

Odločitev komisije je dokončna in nepreklicna. 

Določeno število fotografov (cca 5) prejme akreditacije za naslednjo izvedbo Kraške ohceti (leta 
2009).

Poslane  fotografije  bo  organizator  Kraške  ohceti,  brez  nadomestila,  lahko  uporabil  za 
promocijske aktivnosti naslednje izvedbe.

5. Dodatne informacije

Za  dodatne  informacije  o  fotografskem  natečaju  pišite  na  elektronski  naslov 
kraskaohcet@trst80.com. 
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