
Foto natječaj za učenike OŠ I.G.K. Sv. Juraj na Bregu 

povodom dana Općine Sv. Juraj na Bregu 

 

1. Polazište ideje 

Osnovna škola I.G.K. Sveti Juraj na Bregu već godinama obrazuje mlade nade fotografije kroz 

fotografsku grupu i stoga postoje potencijalni talenti u tome području kojima treba dati 

priznanje za njihov rad kako bi imali percepciju da netko cijeni njihov rad i usmjeruje ih na 

daljnje bavljenje time i moguće upisivanje u srednju školu u tome području. Ova ideja je 

namijenjena i razvoju kulturnih događanja u Općini jer od pristiglih fotografija može se napraviti 

izložba, ali i dati za pravo Općini na korištenje pristiglih materijala u svoje svrhe uz postavljanje 

reference originalnog autora rada. 

2. Datum izložbe 

Dani Općine Sveti Juraj na Bregu  

3. Tema foto natječaja  

Sveti Juraj na Bregu mojim očima  (krajolici , znamenitosti, ljudi Svetog Jurja na Bregu itd) 

4. Ciljana skupina  

a) Učenici OŠ I.G.K. Sveti Juraj na Bregu  

5. Nagrade 

1.Nagrada – 1.000,00 kn 

2.Nagrada – 500,00 kn 

3.Nagrada – 300,00 kn 

5 priznanja 

 6. Promocija natječaja 

- web stranica općine 

- plakat postavljen u OŠ kao poziv na sudjelovanje u natječaju 

- facebook događaj  

7. Prostor i organizacija 

Postava izložbe povodom dana Općine u dvorani „Jurice Muraja“ 



8. Žiri  

- članove žirija odabire načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu 

9. Korist Općine od natječaja 

- vrednovanje kulturnih događaja i ohrabrivanje u usmjerenju talenata 

- pristigle fotografije mogu se koristiti u promotivne svrhe Općine 

- dodatni događaj koji obogaćuje slavlje dana Općine 

10. Dio o uvjetima natječaja 

- Sudionici natječaja moraju biti učenici OŠ I.G.K 

- Sudionici mogu prijaviti najviše 5 različite fotografije 

- Fotografije moraju biti nastale na području Općine Sveti Juraj na Bregu 

- Fotografije ne smiju biti starije od 3 godine 

- Fotografije moraju odgovarati temi natječaja 

- Učesnici natječaja mogu prijaviti isključivo svoje radove 

- Fotografije ne smiju biti prerađivane u Programima- osim osnovne korekcije svjetla i boje te 

bez autorskih potpisa i rubova 

11. Napomene uz prijavu na natječaj 

Sudjelovanjem na natječaju učenici pristaju na sljedeće:  

- davanje pravo korištenja pristiglih fotografija u Općinske svrhe uz napomenu autora rada 

- davanje mogućnosti upotrebe fotografija za potrebe organiziranja kulturnih događaja kao i 

planirane izložbe za dan općine. 

- pristanak na javno izlaganje imena autora uz rad te pravo izlaganja imena i prezimena pri 

objavi pobjednika natječaja  (sukladno GDPR odredbama) 

12. Napomene uz natječaj 

- Općina zadržava pravo poništenje ili ponavljanje foto natječaja 

 

 

 

 


