PISANA BIODIVERZITETA

Fotografski in video natečaj
»Pisana biodiverziteta«

1. Splošna pravila sodelovanja
Na natečaju lahko sodelujejo učenci tretje triade osnovne šole (od 7. do 9. razreda) v šolskem letu
2020/2021.
Učenci lahko na foto natečaju sodelujejo posamezno, na video natečaju pa posamezno ali v skupinah
do največ treh učencev pod vodstvom mentorja in po potrebi somentorja.
Videi so lahko posneti s fotografskim aparatom, mobilnim telefonom ali video kamero v kakovosti HD
(vsaj 720p) ali full HD (1080p), lahko pa naredite tudi animirani film.

2. Kategorije
Udeleženci so vabljeni k zajemanju lepote biodiverzitete v našem okolju skozi fotografski in video
objektiv v naslednjih kategorijah:
•

Travnik

•

Gozd

•

Vode

•

Mesto

Vsak posamezni udeleženec ali skupina lahko sodeluje z največ tremi fotografijami in enim videom (v
vseh kategorijah skupaj).
3. Kako sodelovati
Na natečaju lahko sodelujete tako, da do 30. junija 2021 na elektronski naslov life.naturaviva@nib.si
pošljete prijavni obrazec in preko WeTansferja (https://wetransfer.com/) fotografije in/ali video.
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Dolžina videov naj bo med 30 in 180 s, izdelani pa naj bodo v standardnem formatu (.mp4). Zaželeno
je, da so fotografije in videi iz leta 2020 in 2021, izjemoma lahko tudi starejši.
Prijave bo pregledala strokovna žirija in nato najbolje ocenjene fotografije in videe objavila na Facebook
in Instagram strani projekta za dokončno spletno glasovanje, ki bo odločilo o zmagovalcu. Zmagovalce
bomo razglasili jeseni 2021, najboljši videi pa bodo objavljeni na projektnem kanalu YouTube.

4. Koledar
•

Začetek natečaja: september 2020

•

Rok za prijavo: 30. junij 2021

•

Pregled prijav in izbor finalistov: julij - september 2021

•

Razglasitev zmagovalcev in podelitev priznanj: oktober 2021

5. Žirija
Fotografije in videe bo ocenjevala tričlanska žirija, ki jo bodo sestavljali predstavniki Nacionalnega
inštituta za biologijo. Po potrebi se bo žirija posvetovala še z dodatnimi strokovnjaki.
Fotografije in videe bo žirija ocenjevala v vsaki kategoriji posebej in sicer ločeno za fotografije, videe in
animirane filme. Izdelki bodo ocenjeni tako na podlagi izvirnosti, izpovednosti, estetskih meril in
skladnosti motivov z razpisano temo kot tudi tehnične dovršenosti. Odločitve žirije so dokončne. O
zmagovalcu v posamezni kategoriji bo odločilo spletno glasovanje.

6. Priznanja
Zmagovalci bodo prejeli priznanje in simbolično nagrado. S soglasjem avtorjev, bodo fotografije
uporabljene kot motiv pri igri spomina.

7. Obveščanje
Vsi udeleženci natečaja bodo preko e-pošte prejeli poročilo o rezultatih. Rezultati bodo objavljeni tudi
na spletni strani projekta www.naturaviva.si.

8. Avtorske pravice in varovanje osebnih podatkov
Udeleženec v prijavi uporabi svoje fotografije in videe. V primeru uporabe glasbe in zvočnih učinkov
drugih avtorjev, je potrebno ustrezno navesti vire le-teh. Pri izboru glasbene podlage za video,
priporočamo, da izberete glasbo ki ni avtorsko zaščitena ali pa je zaščitena z eno izmed Creative
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Commons licenc (CC). Pri uporabi avtorsko zaščitene glasbe je potrebno predhodno pridobiti
dovoljenje avtorjev oziroma nosilcev avtorskih pravic.
Nezaščitena glasbena podlaga je dostopna na spletnih straneh:
•
•
•

https://creativecommons.org/legalmusicforvideos
http://freemusicarchive.org/
https://www.bensound.com

Prosti zvoki in učinki so dostopni na:
•

Free Sound

Prosti grafični material (fotografije) je dostopen na:
•
•
•
•
•

Open Font Library: http://openfontlibrary.fontly.org/
Pexels: https://www.pexels.com/
Unsplash: https://unsplash.com/
Pixabay: https://pixabay.com/images/search/cc/
Freepik: https://www.freepik.com/

Fotografije in video vsebine bomo v promocijske namene natečaja in projekta Life Naturaviva uporabili
samo ob predhodnem soglasju avtorjev. Sodelujoči se strinjajo z objavo fotografij in videov za namene
glasovanja.
Osebni podatki, ki jih vnese udeleženec v prijavo, bodo uporabljeni samo za stik s sodelujočimi v zvezi
z natečajem in potrebami poročanja za projekt. Sodelujoči v natečaju se strinjajo s hrambo in obdelavo
podatkov za potrebe natečaja in poročanja za projekt.

9. Organizator
Natečaj organizira Nacionalni inštitut za biologijo, v okviru projekta LIFE Naturaviva, Biodiverziteta –
umetnost življenja (LIFE16 GIE/SI/000711), ki je sofinanciran iz sredstev LIFE, finančnega instrumenta
Evropske unije za Okolje in podnebne ukrepe ter Ministrstva za okolje in prostor.
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