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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АУТОРА 

 

 
ДАТУМ РОЂЕЊА 

 

 
ОБРАЗОВАЊЕ 

 

МЕСТО БОРАВКА, АДРЕСА, 
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН 

 

 
РАДНИ СТАТУС 

 

 

Самосталне изложбе (избор 
најзначајнијих самосталних 
изложби, назив, место, термин 
одржавања, галерија): 

 

Колективне-групне изложбе 
(избор , назив, место, термин, 
галерије): 

 

Награде (избор: назив дела за 
који је додељена, назив награде, 
датум и место и од кога је 
додељена, као и фотокопију): 

 

Назив и редни бој фотографија 
којима се конкурише на 
ФЕСТИВАЛУ ФОТОГРАФИЈЕ  : 
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ПРОПОЗИЦИЈЕ 
 
На конкурс се могу пријавити аматери и професионалци . Организатор може да одбаци пријаву у 
случају да иста не испуњава услове конкурса у случају да је на фотографијама приказно нешто што 
се коси са важећим законским прописима Републике Србије. Фотографије које аутори шаљу на 
конкурс морају бити у дигиталној форми (минимална величина дигиталне фотографије је  2048 
пиксела по дужој страни). 
Учесник/-ица конкурса потписује радове пуним именом и презименом (псеудоними нису 
дозвољени). Учесник/-ица даје дозволу организаторима  да њихове радове – без накнаде – могу 
да објаве и/или изложе у разИичитим медијима у оквиру фестивала, као и да њихове фотографије 
у ниској резолуцији објаве на интернету. 
 
ТЕМА -  КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКИ СПОМЕНИЦИ НОВОГ САДА И ОКОЛИНЕ 
 
КОТИЗАЦИЈА-  Без котизације 
 
КАЛЕНДАР ИЗЛОЖБЕ  
 
Конкурс је отворен до: 20.10.2018 Обавештење о избору учесника путем електронске поште: 
27.10.2018 . 
 
Отварање изложбе је: 5.НОВЕМБАР 2018, НОВИ САД – ДВОРАЦ ЕЂШЕГ, Србија  
Резултати ће бити објављени на интернет страници : http://festivalfotografijenovisad.mozello.com/  
ПРЕДАЈА РАДОВА  
 
Радове слати електронским путем на: centar.galatea@gmail.com  
 
Аутори могу да конкуришу са црно-белим фотографијама и/или фотографијама у боји. Учесник/-
ица у конкурсу може да пошаље најмање 1, а највише 3 фотографије. Димензија дигиталног 
записа једне фотографије не сме бити мања од 2048 пиксела (дужа страна), резолуција – 72дпи 
(препоручена – 300дпи), а формат – јпг у максималном квалитету компресије. Радови с којим се 
аутор/-ка пријављује на конкурс морају имати назив. Свака фотографија мора носити назив и бити 
нумерисана према редоследу по којем ће се гледати. 
Није дозвољено конкурисати са истим пројектима који су коришћени претходних година. Додатне 
информације о учествовању у конкурсу можете добити путем електронске поште: 
centar.galatea@gmail.com или позивом на телефон: +381649156000 
 
 
АУТОРСКА ПРАВА И УПОТРЕБА ФОТОГРАФИЈА  
У случају кршења ауторских права, организатор ће предузети неопходне законске мере. Сви 
учесници конкурса прихватају да организатори могу користити достављене фотографије за 
потребе маркетинга и у промотивне сврхе укључујући и најаве у медијима (штампа, ТВ, интернет). 
Организатори се обавезују да ће колекцију фотографија пристиглих на конкурс користити у складу 
са утврђеним правилима а искључиво за промоцију фестивала и самих аутора. 
 


