
 

 
 
 

#MOJIVRHOVI 

 

TEMA NATEČAJA: narava in kultura na območju slovenskih gora 

TRAJANJE NATEČAJA: 8. april – 18. maj 2020.  

KDO LAHKO SODELUJE: natečaj je namenjen vsem polnoletnim osebam in je brezplačen.  

ŠT. FOTOGRAFIJ: vsak lahko pošlje največ 3 fotografije. 

TEHNIČNE ZAHTEVE FOTOGRAFIJ:  

Fotografija mora biti v formatu JPEG v najmanjši velikosti 3600x2400 (širina X višina) ali v večji z enakim 
razmerjem stranic (3:2). Dovoljene so tako barvne kot črno-bele fotografije. Dovoljene so fotografije 
gorske narave, živali, rastlin, alpske arhitekture, vremenskih pojavov, človeka v gorah in makro fotografije. 
Fotografije, ki niso v skladu s pravili natečaja, ne bodo upoštevane. Fotografiji mora biti priloženo ime in 
priimek avtorja in ime/naslov fotografije ter zaporedna št. fotografije (v primeru, da jih boste poslali več). 
Pošljete jih na info@planinskimuzej.si oz. preko WeTransferja. 

V mail pripišite vaše podatke: ime, priimek in kontaktno številko. 

Pri digitalni obdelavi fotografij so dovoljene osnovne korekcije (barvne in tonske, ostrenje), ne pa digitalna 
manipulacija v smislu dodajanja ali odstranjevanja elementov fotografij. Dovoljeni so posegi v izgled, ne 
pa v vsebino fotografij. 

Udeleženci natečaja jamčijo, da so avtorji poslanih fotografij in dovoljujejo, da razpisovalec natečaja 

njihove fotografije uporablja za namene razstave in v namene oglaševanja na družbenih medijih in spletni 

strani Slovenskega planinskega muzeja. 

Razpisovalec se obvezuje, da bo vsaka objavljena in razstavljena fotografija avtorsko označena in da ne bo 

posredovana tretjim osebam za komercialne namene. 

Iz prispelih fotografij bomo pripravili razstavo z naslovom Moji vrhovi. Fotografije bodo razstavljene v 
Slovenskem planinskem muzeju od 19. junija 2020.  

Komisija bo izbrala tri zmagovalne fotografije za katere bomo podelili nagrade. 

Prva nagrada bo vodenje po slovenski smeri v Triglavski severni steni za eno osebo s strani mednarodnega 

IFMGA vodnika, Gregorja Koflerja.  

Komisijo sestavljajo: Rožle Bregar, Aleš Zdešar in Jošt Gantar. 

Zasebnost 

Udeleženec pooblašča Slovenski planinski muzej za obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu z 

Uredbo EU 2016/679, katera se je začela uporabljati dne 25. maja 2018. 

Dodatne informacije 
Vse dodatne informacije pridobite na e-naslovu: info@mojstrana.com. 
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