
 

 

 

 
 

 
 

TAČKOV FESTIVAL 2021 
 

V okviru Tačkovega festivala vabimo k sodelovanju 
 

na likovni in fotografski natečaj z naslovom 
 

TAČEK JE POGREŠAL PRIJATELJE 
 

Objava natečaja: 13. 5. 2021 
Rok za oddajo: 27. 6. 2021 

 
 
 

 Namen  natečaja  
 
Izpostaviti želimo tesne medsebojne odnose med ljudmi in živalmi ter njihovo povezanost z 

družbo, ki se je po letu 2020 spremenila. 
 

 
 SPLOŠNI  POGOJI  

 
S sodelovanjem na natečaju soglašam z navedenimi pravili: 

 
  Z oddajo prijavnice vse avtorice/avtorji na natečaju soglašajo z vsemi pogoji, ki so 

določeni v pričujočem natečaju in jamčijo, da so avtorice / avtorji in lastnice / 
lastniki oddanih del. 

  Osnovni podatki avtorice/avtorja fotografije, risbe (ime, priimek, naslov in kontakt) 
so pogoj za sodelovanje in so zapisani na prijavnici. 

  Za mladoletne osebe izpolnijo in podpišejo izjavo o sodelovanju starši oziroma 
zakoniti zastopniki. 

  S sodelovanjem na natečaju udeleženec dovoli organizatorju, da se njegovi podatki, 
to so IME, PRIIMEK, KRAJ BIVANJA in NASLOV DELA objavijo v medijih in na 
spletnih straneh. 

  S sodelovanjem na natečaju avtor dovoljuje, da organizator njegove osebne podatke 
obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za naslednje namene: statistične obdelave, 
promocijo festivala in vabila na dogodke Tačkovega festivala. 

  Osebne podatke lahko organizator obdeluje v času priprave festivala oz. do preklica 
avtorjeve pisne privolitve. 



 

 

  Vse pritožbe in reklamacije rešuje izključno organizator. 
 

  Avtorske pravice obdrži avtorica /avtor fotografije, risbe. 
 

RAZPISNI POGOJI 
 
  Fotografije ne smejo biti starejše od enega leta. 

 
  Fotografije  in  izpolnjeno  prijavnico  pošljite  izključno  v  elektronski  obliki  naslov: 

tackov.festival@gmail.com (zadeva: fotografski natečaj 2021). 
  Priporočena velikost fotografij je 30x40 cm, ločljivost 300 dpi in format .jpeg. Pri 

slabši kakovosti organizator ne more zagotoviti sodelovanja fotografije na natečaju 
oziroma razstavi. 

  Obdelava fotografij z računalniškimi programi za delo s fotografijami ni dovoljena, 
razen manjših korekcij barv, nivojev, osvetlitev in kontrastov. Obdelava nikakor ne 
sme vplivati na vsebino fotografije. 

  Likovna dela so lahko v poljubnih tehnikah 
  Natečaj je odprt do 27. 6. 2021. 

 
Komisija bo izbrala 10 likovnih in 5 fotografskih del, ki bodo nagrajena in tudi 
objavljena na spletu. 
Nagrajenci bodo obveščeni prek elektronske oz. navadne pošte. 
Dela bodo na ogled v galeriji Knjižnice Litija. 

 
 
 

Prosimo vas, da dodatna vprašanja v zvezi z natečajem posredujete na elektronski 
naslov tackov.festival@gmail.com. 

 

 
 
 
 
 

Organizatorji: 
  Kn jižnica  Litija,  ZKMŠ - Kulturni center Litija   
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