
ŠPORTNA ZVEZA TRŽIČ v sodelovanju s TSK Triglav Kranj razpisuje nagradni fotonatečaj z naslovom “10. Tek po mamutovih poteh”.  
Tek po mamutovih poteh bo v torek, 9. 10. 2018, s pričetkom ob 12.00 uri. 

1. Kraj prireditve: rolkarska steza Kokrica  - Kranj.

2. Datum tekmovanja: torek, 9. 10. 2018, ob 12.00 uri.

3. Organizator: Športna zveza Tržič.  
 Izvajalec: Tekaški smučarski klub Triglav Kranj.

4. Pravica sodelovanja  
 Na fotonatečaju za najboljšo fotografijo lahko sodelujejo učenci/ke osnovnih šol, ki jih prijavijo osnovne šole.

5. Kotizacija za prijavljene fotografe

 Se obračuna po dejansko nastalih stroških (kotizacijo za OŠ iz MO Kranj plača Zavod za Šport Kranj, za OŠ iz Tržiča plača ŠZ Tržič,  
 za OŠ iz Radovljice ŠZ Radovljica, za vse ostale OŠ – šole same). Pri obračunu stroškov se upoštevajo prijave in ne udeležba.

6. Prijave oz. predprijave 
 Sprejema najkasneje do četrtka, 27. 9. 2018, do 14.00 ure Športna zveza Tržič na e-naslov: sportna.zveza.trzic@t-2.net 
 Prijavljeni do omenjenega datuma prejmejo spominsko majico.

7. Pogoji 
 · Za natečaj pridejo v poštev fotografije s tematiko 10. Teka po mamutovih poteh. 
 · Učenci/učenke lahko sodelujejo izključno s svojimi lastnimi avtorskimi fotografijami (avtorji). Če bi se kasneje izkazalo, da oseba ni  
  avtor fotografij, je dolžna vrniti prejeto nagrado in prevzeti vse morebitne odškodninske zahtevke pravega avtorja. Če se med  
  izborom pojavi sum, da oseba ni avtor fotografije, komisija takšno fotografijo brez nadaljnjih obrazložitev izloči iz natečaja.
 · Vsak udeleženec natečaja lahko predloži do 5 fotografij v najvišji ločljivosti (priporočena ločljivost slik je 300 dpi).  
 · V kolikor bi posamezen avtor na natečaj poslal več fotografij, se bo upoštevalo zadnjih 5 fotografij po abecednem ali  
  številčnem vrstnem redu oznake fotografij. 
 · Fotografije so lahko barvne ali črno-bele, v pokončnem ali ležečem formatu, posnete v digitalni tehniki. 
 · V fotonatečaju bodo sodelovale fotografije, ki bodo do 15. 10. 2018 v .jpg formatu poslane na e-naslov: sportna.zveza.trzic@t-2.net 
 · V sporočilu je potrebno navesti ime in priimek avtorja fotografije ter kratek opis fotografije. 
 · Prejete fotografije ostanejo last ŠZ Tržič in TSK Triglav Kranj, ki lahko z njimi prosto  
  razpolagata za promocijo Teka po mamutovih poteh, z navedbo avtorja. 

8. Ocenjevanje 
 · Ocenjevalna 3-članska komisija bo izbrala 3 najboljše fotografije  
  (od posameznega avtorja samo eno). 
 · Ocenjevalno komisijo bodo sestavljali člani:  
  en član Foto kluba Tržič, en član Športne zveze Tržič in en član TSK Triglav Kranj. 
 · Odločitev komisije je dokončna, pritožba ni mogoča.

9. Nagrade 
 Najboljše tri fotografije bodo nagrajene s praktičnimi nagradami. 
 Nagrajenci bodo obveščeni po elektronski pošti na OŠ in objavljeni na spletni strani  
 Športne zveze Tržič (www.sztrzic.si) in TSK Triglav Kranj (www.tsktriglav.si).
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