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П Р О П О З И Ц И Ј Е
за учешће на изложби

1. Организатор изложбе је Фото група „Формат” из Чачка. 

2. Тема изложбе је СЛОБОДНА, са фотографијама које 
су настале у последње четири године.

3. Изложба се организује у свему према правилницима 
Фото савеза Србије. 
Сваки аутор може послати до 4 рада.

4. Право учешћа на изложби имају сви заинтересовани 
аутори из Србије и света.

5. Котизација:
 - чланови Фото савеза Србије не плаћају котизацију;
 - остали учесници плаћају износ од 1.000 динара,   
  који се може уплатити на жиро рачун ФГ „Формат”,  
  број: 200-3063070101022-48

6. За жирирање се примају фотографије формата 
од 30 х 40 до 32,9 х 48,3 cm (А3+) као и формати 
изведени из истих (укључујући и паспарту).

 Дозвољена дебљина опремљене фотографије је 
 до 1 mm.

Важно: Сви аутори, уз фотографије на папиру 
морају доставити и дигитални запис истих на елек-
тронскуадресу: savo.m@sezam.net или на CD-у 
уз фотографије на папиру, у JPEG формату (Quality 
10-12) и резолуцији 300 dpi, са дужом страном 
од 3.000 пиксела.

 Фотографије на папиру морају бити, на полеђини,   
 прописно обележене:
 - назив рада;
 - Име аутора (звање у ФСС); 
 - Припадност клубу – удружењу.

7. Радовe са попуњеном пријавом слати поштом, на 
адресу: ----------------------------- 

8. Фотографије морају бити упаковане у пљоснатим 
пакетима (не у тубусима).

9. Радови приспели са непотпуним подацима, без 
пријаве и без послатих фотографија у дигиталном 
формату неће бити жирирани. 

 Нежирирани радови ће се вратити о трошку аутора.

10. Приспеле радове оцениће селектор изложбе 
и доделити: 

         - једну I награду 
  - две II награде 
  - три III награде 
  - три ПОХВАЛЕ

11. Организатори су одговорани за чување радова од 
момента пријема до предаје радова на пошту приликом 
враћања ауторима. Организатори не могу сносити 
одговорност за штете настале приликом транспорта.

12. Аутори се одричу права на надокнаду за медијско 
коришћење фотографија у циљу информисања јавно-
сти о изложби, репродуковању у каталогу и осталим 
материјалима везаним за ову изложбу.

13. Предајом или слањем пријаве и радова на изложбу, 
сматраће се да аутор у свему прихвата одредбе ових 
Пропозиција.

14. Календар изложбе:
 ▶    Пријем радова до 6. новембра 2019.
 ▶    Жирирање 9. новембра 2019.
 ▶    Објава резултата на сајту ФСС 13. новембра 2019.
 ▶    Отварање изложбе 28. новембра 2019. године, 
    у Дому културе Чачак. 
 ▶    Враћање радова и достава каталога до 31. јануара   
     2020. године.

Додатне информације:

- Слободан Пајић (060 705 6856), председник ФГ „Формат”

- Ивана Васојевић (064 152 0538), секретар ФГ „Формат”

- Миленко Савовић (065 522 15 15), члан групе 

Електронска пошта: ................................:



ПРИЈАВНИ ЛИСТ 
за изложбу 
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06. новембра 2019.
09. новембра 2019.

до 13. новембра 2019.
28. новембра 2019.

Враћање радова и достава каталога   .  .  .  .  до 31. јан. 2020.

Рок за пријем радова:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Жирирање радова  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Објава резултата на сајту ФСС .  .  .  .  
Отварање изложбе  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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ПОПУЊАВА ОРГАНИЗАТОР

Име и презиме аутора Звање у ФСС

Клуб / удружење Број чланске карте ФСС, уколико је члан

Адреса на коју се враћају радови

Назив фотографије Година настанка

Напомена Потпис аутора

Контакт телефон:                                                           e-mail:

АУТОР

1.

2.

3.

4.

KА
ЛЕ

НД
АР

 И
ЗЛ

ОЖ
БЕ

:

фгФормат

ФОТО САВЕЗ СРБИЈЕ фгФормат


