Leta 2007 praznujemo 100 let nastanka svetovnega
skavtskega gibanja: točen datum začetka dejavnosti
je 1. avgust 1907. Gibanje je nastalo po zamisli sira
Badna Powella, lorda Gilwella, z namenom, da bi
zbral in vzgajal dečke, ki so živeli v najrevnejših
predelih Londona.
Sčasoma se je skavtizem močno razširil po vsem
svetu. Ta metoda je nudila in še nudi zdravo okolje
za človeško in duhovno dozorevanje za milijone ljudi,
razpršenih po vseh celinah.

1. AGESCI in SZSO organizirata fotografski natečaj
“Klik za sto let”, ki je namenjen ljubiteljem
fotografije.
2. Tema natečaja je stoletnica skavtizma: moj
pogled.
3. Natečaj sestavljajo tri starostne skupine: otroci
(8-11 let), mladina (12-16 let), mladi in odrasli (od
17. leta dalje).
4. Vsak udeleženec lahko pošlje največ štiri izdelke.
Fotografije so lahko črno-bele, bavne, posnete
na film ali digitalne, obdelane ali ne. Format
fotografij ne sme biti manjši od 18x24 cm in večji
od 30x40 cm. Fotografije morajo biti postavljene
na podlago 40x50 cm, na hrbtni strani podlage
naj bo zapisan naslov dela, ime in priimek
avtorja.
5. Avtor odgovarja za vsebino poslane fotografije.
Izdelki, ki ne upoštevajo izbrane teme, ne bodo
sodelovali na natečaju.
6. Izdelke izročite najkasneje do petka, 4. maja
2007, na naslov: Slovenska knjižnica Damir
Feigel, Corso Verdi 51/1, 34170 Gorica ali
voditeljem skavtskih organizacij (Martina Humar
- SZSO, Maura Tomasi, Serena Spindler, Mauro
Bressan – AGESCI).
7. Vpisnina, ki je namenjena kritju stroškov, znaša
2,00 € in mora biti poravnana ob izročitvi
fotografij.
8. Organizator bo primerno hranil poslane izdelke, a
si ne prevzame odgovornosti morebitnih
poškodb, tatvin in izgube. Fotografije bodo
razstavljene na zaključni prireditvi praznovanja
ob stoletnici skavtizma.
9. Za vsako starostno skupino bomo nagradili
prvouvrščene, drugo in tretjeuvrščene pa bomo
posebno omenili.
Nagrade so:
otroci: nahrbtnik
mladina: spalna vreča
mladi in odrasli: šotor
10. Organizator si pridrži pravico morebitne uporabe
nagrajenih fotografij v publikacijah goriških
skavtskih organizacij. Nagrajeni in posebno
omenjeni bodo obveščeni telefonsko ali po emailu.
11. Mnenje žirije je neizpodbitno.

12. Avtorji bodo lahko dobiti slike nazaj od 2. do 27.
julija 2007 v Slovenski knjižnici Damirja Feigla.
13. Fotografije, ki ne bodo ne bodo dvigneje,bodo
postale del skavtskega arhiva. Nagrade, ki jih
zmagovalci ne bodo dvignili, bomo poslali po
pošti. Poštni stroški so v breme nagrajenca.
14. Za sodelovanje na natečaju se morajo avtorji
držati tega pravilnika.

VPISNA POLA
Ime in priimek ______________________________
__________________________________________
Ulica _____________________________________
Poštna št. ___________ Kraj __________________
Država ___________________________________
Leto rojstva ________________________________
Tel. _______________ Mobi ___________________
e-mail _____________________________________
Na podlagi člena 13 zakona 196/2003, dovoljujem,
da se uporablja moje osebne podatke za namene
zgoraj omenjenega natečaja.
S to izjavo dovoljujem uporabo svojih fotografij za
publikacije, ki bodo izšle ob stoletnici skavtizma.
Datum ___________
Podpis ___________________________

Naslovi fotografij
1. __________________________________
2. __________________________________
3. __________________________________
4. __________________________________

