
Fujifilm Slovenija  in FOTOlab razpisujeta fotografski natečaj diapozitivov 
 
 

POMLAD – POLETJE 2005 
 
1. Nagradni sklad: 
-  1x nagrada za zmagovalni diapozitiv 300.000,00 sit. 
-  1x nagrada za kolekcijo (6 ali 12 diapozitivov) digitalni fotoaparat FUJI Fine Pix 5,2 Megapixel. 
-  5x nagrade sponzorjev v storitvah, materialu in praktične nagrade za izvirnost, kompozicijo,       
    tehnično dovršenost, barvitost in humornost. 
     

Vsi prispeli diapozitivi bodo sodelovali v izboru za izdelavo 6 ali 12 listnega koledarja.  
Avtorji izbranih diapozitivov bodo prejeli ponudbo o morebitnem odkupu po pošti. 

 
2. Razpisni pogoji: 
-  Tema natečaja je prosta v okviru naslova POMLAD – POLETJE 2005. 
-  Natečaja se lahko udeležijo vsi s stalnim bivališčem v Sloveniji. 
-  Vsi posnetki morajo biti posneti izključno na Fuji diafilm Fujichrome Sensia 100. 
-  Diapozitivi morajo biti okvirjeni v 5x5 Quickpoint dia okvirčkih.  
   (Prodaja Fotocenter - Fotolab Ilirska ulica 15, Ljubljana) 

-  Vsak avtor lahko sodeluje z najmanj 5 in največ 15 diapozitivi, posnetimi v času trajanja razpisa. 
 

3. Žirija: 
-  Tričlanska žirija bo naredila ožji izbor diapozitivov za projekcijo in izbrala zmagovalni        

diapozitiv. Diapozitive, ki prejmejo nagrado v kategoriji “kolekcija 6 ali 12 diapozitivov” izbere 
sponzor. 

-  Diapozitivov, ki ne bodo ustrezali razpisnim pogojem, žirija ne bo ocenjevala.  
-  Vse odločitve žirije so dokončne in nepreklicne. 
 
4. Koledar: 
-  Rok za prijavo in pošiljanje diapozitivov je do vključno 30.09.2005. 
-  Žirija bo zmagovalce izbrala do 15.10.2005. 
-  Projekcija, razglasitev rezultatov in podelitev nagrad bo do 28.10.2005. 
 
5. Naslov za pošiljanje: 
-  FOTOlab, p.p. 4441, 1001 Ljubljana. 
-  Diapozitive z izpolnjeno prijavnico lahko oddate tudi osebno v Fotocenteru - Fotolab   
    na Ilirski ulici 15 v Ljubljani do vključno 30.09.2005 do 20 ure. 
 
6. Vračanje del: 
-  Osebni prevzem v Fotocentru - FOTOlab na Ilirski 15 v Ljubljani, ali pošiljanje z navadno pošto 

najkasneje do 15.11.2005. 
-  Z deli bomo ravnali pazljivo, za morebitne poškodbe med pošiljanjem ne odgovarjamo.  
-  Vsa dela bomo vračali v embalaži, v kateri bodo prispela. 
-  Udeleženci natečaja se strinjajo z razpisnimi pogoji: uporaba del v promocijske namene natečaja, 

ter objava nagrajenih diapozitivov (razen v primeru, ko avtor izrecno napiše, da od objave 
odstopa). 
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7. Prijavnica: 
Ime in priimek avtorja: 
 
Naslov: 
 
Elektronska pošta:     Telefon: 
 
Davčna številka: 
(Za potrebe zakona o dohodnini, ki zahteva prijavo vrednosti nagrade) 
 

Skupno število poslanih diapozitivov: 
 
Seznam: 

Zaporedna številka Naslov dela Posneto dne 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   

 
Na vsakem diaokvirčku mora biti ime, priimek in zaporedna številka posnetka. 
 
 
Datum:      Podpis avtorja: 
 
 

 Važno obvestilo! 
    Za udeležence natečaja sta Fujifilm Slovenija in FOTOlab pripravila posebno ponudbo Fuji 
diafilma Fujichrome Sensia 100, 135/36 skupaj z razvijanjem po zelo nizki ceni, samo 990,00 sit.  
Količina diafilmov je omejena. Filme lahko kupite samo v Fotocentru - Fotolab na Ilirski ulici 15  
v Ljubljani ali pa jih naročite na brezplačni telefonski številki halofoto 080 1202, ter po elektronski 
pošti: fotolab@siol.com . Poslali vam jih bomo po poštnem povzetju. (film+stroški pošiljanja) 
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