FOTOGRAFSKI NATJEČAJ
LUX VERA

Pozivamo studente Hrvatskog katoličkog sveučilišta da sudjeluju na fotografskom
natječaju Lux vera (svjetlo istinsko). Fotografije koje obrađuju ovu temu
podrazumijevaju pogled na istinsko svjetlo. U obzir dolaze svi tipovi fotografije
(pejzaž, portret, arhitektura, ulična fotografija, makro i dr.)

Glavne odredbe natječaja:

1. Natječaj organizira Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu (u daljnjem tekstu:
HKS).
2. Natječaj se priređuje u cilju promocije kreativnosti studenata HKS-a.
3. Pokrovitelj Natječaja je Župa Naše Gospe Kraljice Hrvata, Toronto, Kanada.
4. Natječaj započinje 4. travnja 2014. i traje do 5. svibnja 2014.
5. Autori triju najboljih fotografija prema ocjeni peteročlanog povjerenstva dobit
će novčane nagrade (1. nagrada 1.000 Kn; 2. nagrada 700 Kn, 3. nagrada 400 Kn),
a dvadeset najboljih fotografija bit će izrađeno i izloženo na Hrvatskom
katoličkom sveučilištu povodom Dana Sveučilišta.
Na otvorenju izložbe, 21. ili 22. svibnja 2014.,

bit će uručene nagrade

pobjednicima.
Povjerenstvo čine: predsjednik Povjerenstva dr. sc. Krunoslav Novak i članovi
Povjerenstva dr. sc. Luka Šešo, dr. sc. Tomislav Anić, mr. sc. Tomislav Murati,
dr. sc. Irena Sever i Suzana Obrovac Lipar.
6. Sudionici Natječaja pristaju, bez iznimke, da Hrvatsko katoličko sveučilište
upotrijebi i objavi njihove fotografije i u promotivne svrhe.
7. Svoje prijave studenti šalju emailom na adresu: foto@unicath.hr

Pravila natječaja:

1. Na Natječaju mogu sudjelovati svi redovno upisani studenti Hrvatskog
katoličkog sveučilišta.
2. Na Natječaj se može poslati najviše tri (3) fotografije istog autora/ice.
3. Fotografije mogu biti crno bijele ili u boji, u digitalnom formatu, rezolucije 2000
pixela na kraćoj strani s minimalno 300 dpi, maksimalne veličine 3Mb u formatu
JPG.
4. Radi lakšeg upravljanja sadržajima, prilikom slanja fotografije trebaju biti
nazvane imenom i prezimenom autora, te brojem (primjer: ime.prezime.1.jpg)
5. Od obrade dopuštena je jedino naredba "crop". Fotografija ne smije biti
obrađena u "photoshopu" ili sličnom programu niti joj se smije dodavati neki
strani element, filter ili drugi sličan efekt.
6. Prihvaćaju

se

fotografije

napravljene

profesionalnim

ili

amaterskim

fotoaparatom, kamerom, mobitelom i sl.
7. Uz priložene fotografije natjecatelj mora poslati ispunjenu prijavu koju

preuzmite na http://www.unicath.hr/fotonatjecaj-lux-vera

Za eventualne dodatne informacije stoje vam na raspolaganju:
Suzana Obrovac Lipar, prof. pr@unicath.hr
dr. sc. Krunoslav Novak krunoslav.novak@unicath.hr
doc. dr. sc. Luka Šešo luka.seso@unicath.hr

