
                                                                          

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА 
"АВАНТУРА 2022" Неготин 

1.ОРГАНИЗЕР: 
ФОТО КЛУБ 202, Зајечар и Фото клуб "ФОТОГРАФИЈA" - Неготин / Србија 
      7. ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА "АВАНТУРА 2022" 
2. УЧЕШЋЕ: 
Право учешћа имају фотографи из целог света. 
3. СЕКЦИЈЕ И ТЕМЕ 
тема А) СЛОБОДНА – (монохром) 
тема B) СЛОБОДНА – (колор) 
тема Ц) ПОРТРЕТ – (колор или монохром) 
тема Д) ЖИВОТ – (колор или монохром) 
тема Е) ПРИРОДА – (колор или монохром) 
тема Ф) ПЕЈЗАЖ – (колор или монохром) 
4. БРОЈ РАДОВА:  
За учешће на салону фотографије „AVANTURA  2022“ аутори конкуришу са црно-белим или колор фотографијама. 
Максимални број радова је четири (4) фотографије по теми, максималне димензије 2000 пиксела по дужој страни 
фотографије у 300 дпи ЈПГ, компресија 70-10. Максималне величине до 2 мегабајта по фотографији. Фотографије 
морају бити обележене, редни број и назив фотографије. Пример за тему А1 - (Воркерс 02.јпг) за тему Б1 
(Рефлецтион.јпг) итд 
Сваки аутор на свом е-маилу добија своје личне резултате-оцене, са сваке излозбе посебно. 
5. КОТИЗАЦИЈА: 
Котизација је обавезна за све учеснике изложбе и кошта 13 евра , за чланове ФСС-а 1500 динара. Котизација је за 
све 6 теме. Котизација је јединствена за све теме.. Котизација се може уплатити и путем PayPal или Moneybookers  
(који прима кредит кард  -VISA, MASTER CARD, AMEX, JCB i DINERS картице.  Динарски жиро рачун 160-
353153-51.  Сва упутства су на сајту клуба www.photoclub202.com   Радови аутора који не уплате котизацију неће 
бити жирирани. Учешћем на конкурсу, аутор се слаже са пропозицијама и правилима организатора. 
6.  К А Т А Л О Г 
Фотографије се користе само за израду каталога. Аутори који су платили котизацију и учествују на овај салон, 
обавезно добијају каталог у ПДФ формату. Каталог је формата 240мм x 220мм са 100 страница, луксузно опремљен, 
оцењен од ФИАП комисије са 4 звездице.   
7. КАЛЕНДАР ИЗЛОЖБЕ: 
Пријем радова ......................................... 08  април 2022 
Жирирање ................................................ 18 - 22 април 2022 
Објава резултата жирирања (на сајту) .. 02  мај 2022 
Изложба ..............................……………..20 - 30 јуна  2022 - Неготин / Србија 
Достава каталога ..................................... 08 јул 2022  
Резултати се могу видети на страници: www.photoclub202.com  
8. ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА: 
аплоуд на сајту: www.photoclub202.com  nа емаил photoclub202@gmail.com  
или слати ЦД на АДРЕСУ: 
Милош Милојевић, COLOR 202, Трг ослобођења бб,19000 Зајечар, Србија 
9. КОНТАКТ: 
Милош Милојевић, тел: 065 24 24 202, е-маил: photoclub202@gmail.com 
10а. ЖИРИ: 
Бојан Иванов, фотограф (Бугарска) 
Драган Илић, сликар (Србија) 
Раша Милојевић, МФ ФСС, ЕФИАП/п, ЕсФИАП, (Србија) 
делегат ФСС: Маја Аранђеловић 
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