
КОНКУРС ЗА НАЈБОЉУ ФОТОГРАФИЈУ ГРАДА ПРИБОЈА

Општина Прибој, Завичајни музеј Прибој и Туристичка организација Прибој
расписују "Наградни конкурс за избор најбоље фотографије Прибоја у 2022.
години". Конкурс траје до 31.12.2022. године. Пријаве и фотографије се шаљу
електронском поштом на адресу muzejpriboj@gmail.com, са назнаком "за Фото
конкурс". Тема фото конкурса - фотографије града Прибоја. Услови: Учешће на
конкурсу је бесплатно и добровољно и могу учествовати сви заинтересовани са
пребивалиштем односно боравиштем у Републици Србији. Фотографије послате на
конкурс морају бити колор фотографије грда Прибоја у дигиталном облику,
максимална димензија дуже стране 3000 px, 300 DPI искључиво у JPG формату у
средњој или високој компресији (не максималној), односно до 6 MB. Аутори могу
конкурисати са највише три фотографије. Фотографије морају бити изворне, без
интервенција у виду монтаже или графичке обраде дела, које мењају композицију
и елементе.

Фотографије које су продате другом лицу или коришћене у маркентишке сврхе не
могу бити део конкурса. Фотографије морају бити ауторске и органозатори се
одричу у случају повреде овог права од старне трећег лица. Такође, аутори су
сагласни да њихове фотографије могу да буду део изложбе и својим учешћем
прихватају услове, а место и термин одржавања изложбе биће накнадно бјављени
на друштвеним мрежама. Организатори задржавају право дисквалификације
фотографија које не задовољавају задате критеријуме без претходног
обавештења учесника.

Идентификација: У пољу садржаја електронске поште приликом слања
фотографија ОБАВЕЗНО уписати: Име и презиме аутора, краћа биографија аутора,
имејл адреса и контакта телефон аутора, назив фотографије, и ову реченицу:
"Сагласан/на сам да се моји подаци могу користити у сврху конкурса за избор
најбоље фотографије Прибоја у 2022. години".
Све приспеле фотографије биће објављене на фејсбук профилу Завичајни Музеј
Прибој и инстаграм профилу Завицајног музеја Прибој.

Одабир најбоље фотографије биће јавног карактера, односто обавићете ви,
пратиоци фејсбук и инстаграм профила Завичајног музеја Прибој. Победиће
фотографија која буде имала највише лајкова. Фотографије ће бити објављиване
редоследом како буду пристизале и биће постављене на профилима до 31.12.
2022. године до 13 часова до када ћете моћи да дате свој глас аутору чија вам се
фотографија највише допада. Победника конкурса очекује занимљива награда
коју обезбеђују организатори. Свим учесницима пуно среће.


