
 

Pravila fotografskega natečaja "Bela krajina” 
 
1. Organizator natečaja je BIG BERRY Kolpa River Resort. 
2. Natečaj je namenjen vsem fotografom. Teme natečaja so "Bela krajina - razkošje svobode", “Bela 
krajina - narava” in “Bela krajina - hrana”. 
3. Za prijavo na natečaj šteje avtorska fotografija, oddana na e-mail pr@bigberry.eu. 
4. Rok za oddajo fotografij je 18. avgust 2019 do polnoči. 
5. Vsak, ki odda fotografijo na natečaj, mora poslati vse zahtevane podatke s fotografijo, v nasprotnem 
primeru morebitno izbrana fotografija oz. njen avtor ne bosta nagrajena. 
6. Vsaka fotografija mora vsebovati naslov fotografije; kratek opis, kategorijo, naslov avtorja, ime in 
priimek avtorja, elektronski naslov avtorja in datum kdaj je bila zajeta fotografija. 
7. Tretjim osebam sta ob fotografijah prikazana samo ime in priimek, ter naslov fotografije. Ostale 
podatke vidi samo organizator tečaja in z njimi ravna v skladu z zakonom. Organizator podatkov ne 
posreduje naprej tretjim osebam.  
8. Vsak avtor lahko na natečaj odda do pet (5) avtorskih fotografij za vsako temo. Poslane fotografije so 
lahko v manjšem formatu (vendar min. v velikosti 3 MB), zmagovalne fotografije bo za potrebe tiska 
mogoče potrebno poslati tudi v višji resoluciji.  
9. Izbor nagrajenih fotografij naredi žirija, ki jo sestavlja lanskoletni zmagovalec DAN FOTOGRAFIJE 
Uroš Novina, ter predstavnik organizatorja, v roku 2 dni po zaključku natečaja. Žirija bo pri ocenjevanju 
prispelih fotografij upoštevala ustvarjalno in kritično stališče, tehnično dovršenost, izpovednost in 
originalnost del ter estetska merila.  
10. Organizator si pridržujejo pravico do brezplačnega reproduciranja in objave slik prispelih na natečaj 
na spletnih straneh organizatorja in drugje (vendar izključno samo v domeni predstavitev/reportaž o 
natečaju). 
11. Z oddajo del udeleženec potrdi, da je seznanjen z vsemi pogoji natečaja in se z njimi strinja, in, da so 
oddana dela njegova avtorska last. 
12. Izbor nagrajenih fotografij iz strani komisije je dokončen. 
 
Nagrade: 
Žirija bo podelila nagrade ob otvoritvi razstave, ki bo 24. avgusta 2019 ob 17. uri, v BIG BERRY Kolpa 
River Resortu. Fotografije bodo objavljene tudi na spletni strani www.bigberry.eu in njenih socialnih 
omrežjih.  
 

mailto:pr@bigberry.eu
http://www.bigberry.eu/


 

Udeleženci bodo obvestila prejeli po elektronski pošti s katerega so poslali fotografijo na natečaj. 
Nagrajenci bodo nagrade lahko prevzeli osebno na otvoritvi. 
 
1. nagrada: NOČNI PIKNIK ZA 2 OSEBI v BIG BERRY Kolpa River Resortu, razstavljena in objavljena 
fotografija na spletni strani www.bigberry.eu in na njenih socialnih omrežjih. 
 
2. nagrada: BIG BERRY TORBA  različnih izdelkov iz Bele krajine, razstavljena in objavljena fotografija 
na spletni strani www.bigberry.eu in na njenih socialnih omrežjih. 
 
3. nagrada: Razstavljena in objavljena fotografija na spletni strani www.bigberry.eu in na njenih socialnih 
omrežjih. 
 
 

http://www.bigberry.eu/
http://www.bigberry.eu/
http://www.bigberry.eu/

