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Cilj natječaja:
- potaknuti i motivirati učenike da na drugačiji način promatraju školsku
svakodnevicu i da to zabilježe pomoću fotografije
- potaknuti učenike na kreativno izražavanje te i ih poticati na amatersko
bavljenje fotografijom.

od 1. prosinca 2020. do 20. svibnja 2021.

•
•

•
•
•

– Tema: Moji prijatelji (rok od 1. prosinca do 19. prosinca 2020.)

– Tema: Školski praznici (rok od 1. siječnja do 20. siječnja 2021.)
– Tema: Kućni ljubimci (rok od 1.veljače do 20. veljače 2021.)
– Tema: Buđenje prirode u proljeće (rok od 1. ožujka do 20. ožujka 2021.)
– Tema; Selfie fotografija (rok od 1. travnja do 20. travnja 2021).

•
•
•
•

•
•
•

– Tema: Osmijeh i sreća (rok od 1. svibnja do 20. svibnja 2021.)

Fotografije za izložbu i nagrađene autore
odabrat će Prosudbeno povjerenstvo u
sastavu:
Lucija Vlahov – stručna suradnica knjižničarka
Igor Taritaš – učitelj likovne kulture
Klara Markešić – vjeroučiteljica
Svaki mjesec jedan učenik ili učenica

•
Potpuno jasno i originalno razrađena ideja – max. 10
bodova
Potpuno ostvarena tema – max. 10 bodova
Kreativan pristup – max. 10 bodova
Uspješno ostvarena kompozicija, svjetlost, kadar –
max. 10 bodova

•

Sudionici natječaja mogu biti svi učenici Osnovne škole Popovača.
Učenici svoje fotografije prijavljuju pomoću AAI@edu.HR računa
(skole.hr). Ukoliko se pojavi problem prilikom prijave, javite se učitelju
Informatike ili na darko.rakic@skole.hr
Ako se prijavljuje učenik razredne nastave, fotografije može poslati
učitelj ili roditelj.
Svaki učenik može poslati najviše 3 fotografije u digitalnom formatu za
svaku temu natječaja.
Učenici svoje fotografije šalju isključivo pomoću obrasca koji se nalazi
na poveznici www.os-popovaca.hr/foto-natjecaj-obrasci
(za prijavu potreban skole.hr račun).
Za svaki mjesec (temu) postoji drugi obrazac
Fotografirati se može fotoaparatom ili mobitelom.
Fotografije mogu biti crno-bijele ili u boji.
Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena
je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog
sadržaja.
Svaki od sudionika natječaja prijavljuje isključivo svoje fotografije i
preuzima odgovornost za sadržaj.
Učenicima nije dozvoljeno fotografirati za vrijeme nastave u
učionicama.
Sudjelovanjem na natječaju autori fotografija daju pravo organizatoru
(OŠ Popovača) na javno izlaganje imena autora uz rad te pravo
izlaganja imena i prezimena pri objavi pobjednika natječaja, objavu
fotografije na izložbi i mrežnoj stranici škole uz navođenje imena i
prezimena autora te korištenje fotografija za izradu promotivnih
materijala škole uz navođenje imena autora (sukladno GDPR
odredbama).
Prosudbeno povjerenstvo će svakoga mjeseca izabrati 10 najboljih
fotografija u skladu sa zadanom temom. Nabolje mjesečne fotografije
(10) bit će izložene u školskom prostoru. Nakon završetka natječaja,
Povjerenstvo će izabrati i nagraditi 3 najbolje fotografije cjelokupnog
natječaja.
Za odabir najboljih fotografija bit će organizirano i online glasanje u
koji se mogu uključiti svi učenici i učitelji škole.

