Ljubitelji fotografije!
FOTOKLUB VALPOVO raspisuje natječaj za klupsku izložbu fotografija. Ideja je potaknuti fotografe
da u središte fotografije vrate čovjeka, ali čovjeka u poslu.
UVJETI SUDJELOVANJA:
Sudionici:
Na natječaju mogu sudjelovati svi građani (djeca, mladi, odrasli) koji su članovi ili se učlane u
Fotoklub Valpovo.
Tema izložbe:
ČOVJEK U POSLU (MAN AT WORK)
Pod pojmom čovjek ovdje je, kao što je i uobičajeno u jezičnoj formi, obuhvaćena i
žena također.

Što je posao?
Najjednostavnije rečeno to može biti bilo što, ili sve što čovjek čini u budnom stanju, počevši od
svakodnevnih kućanskih poslova, preko napornih fizičkih poslova, pa sve do visoko
cijenjenih/elitističkih poslova.
Osoba koja samo sjedi i koristi svoju "sivu tvar", može također biti u poslu (dizajneri, planeri,
inovatori, ...).
Svaki posao traži upotrebu mozga, odnosno promišljanje u većoj ili manjoj mjeri.
Svaki radnik treba odlučiti koji, odnosno kakav alat treba upotrijebiti za obavljanje određenog
posla koji treba obaviti. Kako će započeti posao? Gdje će započeti? Kada će stati? Može li posao
završiti sam? Itd.
Možemo reći i da je posao aktivnost koja definira čovjeka kao osobu, a također daje i određeni
smisao čovjekovu postojanju. Štoviše, to je aktivnost kojom osoba zaslužuje i određeno
poštovanje.
Čovjek radeći korisne poslove osigurava egzistenciju i/ili samo čini svijet boljim mjestom za život, a
dok to čini nama fotoamaterima zanimljivo je zadržati te trenutke zabilježene kako bismo u
budućnosti tim fotografijama potaknuli sjećanja na vrijeme nastajanja istih tih fotografija.
Fotografska tehnika:
Sve su tehnike dopuštene (color, BW, obrađene fotografije).
Broj fotografija:
Autori mogu sudjelovati s najviše 25 fotografija.
Digitalni zapis:
Fotografije moraju biti dostavljene u JPEG formatu. Dimenzija fotografije mora biti minimalno
2400 pixela po dužoj strani fotografije.
Naziv fotografije:

Svaka fotografija mora imati naziv.
Dostava fotografija:
Fotografije možete dostaviti na ztk.valpovo.belisvce@gmail.com ili osobno/poštom u Zajednicu
tehničke kulture Valpovo-Belišće, 31550 Valpovo, Braće Radić 34.
Svaki NOVI ČLAN FOTOKLUBA VALPOVO mora na PRIJAVNICI ispuniti tiskanim slovima tražene
podatke o sebi i fotografijama.
KALENDAR IZLOŽBE:
Prijam fotografija: do 15. listopada 2016.
Izbor fotografija:

16. studenoga 2016.

Obavijest o rezultatima na www.tehnika-valpovo.hr nakon selektiranja.
Izložba će biti postavljena početkom prosinca 2016. godine.
Svaki sudionik moći će se besplatno učlaniti u Fotoklub Valpovo i polaziti fotografski tečaj.
Organizator pridržava pravo reprodukcije fotografija.
Svaki autor snosi osobnu odgovornost za motive na njegovim fotografijama.

FOTOKLUB VALPOVO >> Braće Radić 34 Valpovo >> 031/651-380 >>
Facebook/Fotoklub-Valpovo >> ztk.valpovo.belisce@gmail.com
IBAN:HR0423400091110091049 >> OIB:21690208468

Članica Hrvatskog fotosaveza
2011. Najbolji fotoklub u Hrvatskoj
2012. Dobitnik Fausta Vrančića

