
Vijeće Gradske četvrti Trnje Zagreb
Pučko otvoreno učilište Zagreb

Zagrebačka zajednica tehničke kulture
Zagrebački fotokino savez

u povodu i u sklopu programa obilježavanja Dana Gradske četvrti Trnje
raspisuju natječaj za najbolju fotografiju Trnja pod nazivom:

Zagrebačka Gradska četvrt Trnje 2018., 
ljudi, njihov život, rad i prostor

Pravila natječaja

1. Tema izložbe : Zagrebačka Gradska četvrt Trnje 2018.,  ljudi, njihov život, rad i prostor

Primaju se fotografska djela koja su snimljena u Gradskoj četvrti Trnje, odnosno motivi, prizori i 
događanja u ovoj  gradskoj četvrti, kao što su ljudi i njihov svakidašnji rad, djelatnost, život i njihov 
odnos prema urbanom okolišu. Posebno su poželjna fotografska djela s motivima iz različitih 
aspekata života na Trnju i prizora snimljenih na javnom prostoru Gradske četvrti, kao što su ulice, 
trgovi, parkovi, fontane, igrališta, obala Save i slično. Isto tako poželjna su fotografska djela raznih 
motiva i događanja u zatvorenim javnim prostorima u kojima fotografija bilježi interakciju ljudi 
međusobno i ljudi s trnjanskim prostorom (učenje, studij, igra, rad, kulturna i sportska događanja, 
predstave, zabave, natjecanja i slično), arhitektura, te motivi, prizori i prostori iz domene kulturne 
i prirodne baštine i slično.

2. Sudionici natječaja

Na natječaju mogu sudjelovati jednakopravno svi ljubitelji fotografije - profesionalni fotografi, 
amateri, učenici i studenti, umirovljenici, svi građani, gosti i posjetitelji Gradske četvrti Trnje.
 
Participacije (kotizacije) za sudjelovanje na natječaju nema.

3. Osobine, broj i veličina fotografskih djela

Prihvaćaju se fotografska djela u crno bijeloj tehnici ili boji svih vrsta, stilova, pristupa i postupaka 
snimanja i obrade. Svaki autor može sudjelovati s maksimalno 6 (šest) pojedinačnih digitalnih 
fotografskih djela. Format fotografskih djela: dimenzije 20 x 30 cm, format: JPG, rezolucije 300 dpi, 
veličina datoteke ne smije biti veća od 6 MB u RGB formatu.
 

4. Označavanje fotografskih djela
 

Datoteka svakog pojedinačnog fotografskog djela mora biti označena na sljedeći način: redni broj 
fotografije - prezime i ime – naziv fotografskog djela.jpg, (npr.: 1 - Marković Marko - Zagrebačke 
fontane.jpg) - redni broj i naziv fotografskog djela moraju biti istovjetni kao u prijavnici.



5. Uvjeti i način dostavljanje fotografskih djela

Fotografska djela dostaviti isključivo putem e-pošte na adresu: trnje.zivot.prostor@gmail.com, u 
privitku do tri fotografska djela (datoteke) ili sve Jumbo mailom. Uz fotografska djela potrebno 
je poslati i ispunjenu prijavnicu u MS Wordu koja je sastavni dio ovog natječaja. Bez ispunjene 
prijavnice radovi neće ući u konkurenciju za ocjenjivanje i izbor za izložbu i nominaciju za nagrade 
i pohvale.

6. Kalendar natječaja i izložbe

• Početak natječaja 24. travnja 2018.
• Fotografije se primaju 24. svibnja 2018. (zaključno do 24:00 sata)
• Izbor i ocjenjivanje fotografija 26. svibnja 2018.
• Objava rezultata ocjenjivanja 28. svibnja 2018.
• Otvorenje izložbe u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb, Ulica Grada Vukovara 68, dana 7.         

lipnja 2018.
• Podjela nagrada i pohvala održat će se na središnjoj svečanosti obilježavanja Dana Trnja na 

Zagrebačkim fontanama u Ulici Hrvatske bratske zajednice (uz Nacionalnu i sveučilišnu 
knjižnicu u Zagrebu), dana 9. lipnja 2018.

7. Ocjenjivačko povjerenstvo

• Vinko Šebrek, AFIAP, ESFIAP, MFFKZ, predsjednik,
• Čedomil Gros, EFIAP, MF FKZ, član,
• Nenad Predovan, član Vijeća Gradske četvrti Trnje, član.

8. Katalog izložbe

Tiskat će se prigodni katalog s informacijom o izložbi, popisom svih izloženih i nagrađenih radova te 
slikama nagrađenih fotografskih djela.

9. Ocjenjivanje i izbor fotografskih djela

Ocjenjivanje i izbor fotografskih djela se obavlja anonimno u dva izborna kruga. Izbornom 
povjerenstvu nisu poznati podaci o autorima i nazivima fotografskih djela. Ocjenjivačko povjerenstvo 
pregledat će i ocijeniti sva prispjela fotografska djela, odabrati ona za izložbu i od tih odabrat će 
najbolje, kojima će dodijeliti pohvale i nagrade.
 
Svaki član ocjenjivačkog povjerenstva odlučuje samostalno i suvereno, sukladno svom stručnom 
znanju i ovim pravilima.
 
Kod odlučivanja članovi ocjenjivačkog povjerenstva prvenstveno ocjenjuju originalnost, 
inovativnost, likovnost, izvedbenu kvalitetu i dokumentarnost prijavljenih fotografskih djela. O 
svom radu ocjenjivačko povjerenstvo vodi zapisnik.

Članovi povjerenstva ne mogu sudjelovati u konkurenciji na natječaju.
 
Odluke ocjenjivačkog povjerenstva su konačne.

10. Nagrade, pohvale i obavijesti sudionicima o rezultatima ocjenjivanja i izbora

Ocjenjivačko povjerenstvo će za najuspješnija fotografska djela dodjelilti nagrade i pohvale i to: 
jednu prvu, dvije druge i tri treće nagrade te četiri pohvale organizatora natječaja i izložbe.



Autori će sukladno kalendaru natječaja i izložbe na svoju e-adresu dobiti popis svih primljenih i 
nagrađenih fotografskih djela za izložbu. 

Autori će dobiti katalog prigodom otvorenja izložbe, a moći će ga presnimiti i s mrežnih stranica 
organizatora.

11. Izložba fotografskih djela i podjela nagrada

Izložba odabranih najuspješnijih fotografija biti će priređena 7. lipnja 2018. u Pučkom otvorenom 
učilištu Zagreb, Ulica Grada Vukovara 68.
 
Podjela nagrada i pohvala održat će se 9. lipnja 2018. na središnjoj svečanosti obilježavanja Dana 
Trnja na Zagrebačkim fontanama u Ulici Hrvatske bratske zajednice (uz Nacionalnu i sveučilišnu 
knjižnicu u Zagrebu).

Izložba je zamišljena kao pokretna i selit će se u gradske knjižnice i obrazovne ustanove na Trnju, te 
u Galeriju Vladimir Horvat na Trgu žrtava fašizma 14, a prema posebnom programu.
 

12. Ostale odredbe
 

Sudjelovanje na izložbi uključuje potpuno prihvaćanje pravila ovog natječaja. U svim promotivnim 
publikacijama, medijima (tisak, TV, informativni portali, društvene mreže) i na izložbama, uz 
korištene fotografije organizator će naznačiti naziv fotografskog djela te ime i prezime autora.

Svaki je autor osobno odgovoran za sadržaj fotografije i sudjelovanjem daje suglasnost organizatorima 
da se njegove fotografije mogu bez naknade objavljivati u katalogu izložbe, medijima i drugdje u 
promotivne svrhe Gradske četvrti Trnje.

Na slikovnoj strani fotografskih djela ne smiju biti ispisana imena i prezimena autora, naziv fotografija 
i tekstualne poruke nadodane na fotografiji – takvi radovi će biti brisani iz konkurencije.

Nagrađeni i pohvaljeni autori koji neće moći prisustvovati svečanoj dodjeli nagrada i pohvala mogu 
ih podignuti u sjedištu Gradske četvrti, Ulica grada Vukovara 56a/III. 

Za sve upite obratite se na e-adresu trnje.zivot.prostor@gmail.com

13. Prostorni obuhvat Gradske četvrti Trnja

Smještaj Gradske četvrti Trnje na prostoru Grada Zagreba obuhvaća južni dio središnjeg prostora 
Grada Zagreba. Na sjeveru granica je željeznička pruga od Heinzelove ulice do Savske ceste (bez 
Studentskog centra). Na jugu rijeka Sava od Mosta mladosti do Jadranskog mosta. Na istoku Avenija 
Marina Držića do Slavonske avenije, zatim Slavonskom avenijom  do Heinzelove ulice i Heinzelovom 
ulicom do željezničke pruge; a na zapadu Savska cesta od Koturaške ulice do Jadranskog mosta. 
(Napomena: molimo pogledajte kartu prostornog obuhvata Gradske četvrti Trnja na kraju teksta.)

Impresum:

Organizatori natječaja i izložbe:

• Vijeće Gradske četvrti Trnje 
• Pučko otvoreno učilište Zagreb 
• Zagrebačka zajednica tehničke kulture
• Zagrebački fotokino savez 



Prostorni obuhvat gradske četvrti Trnja

Autori natječaja: 

• Vinko Šebrek, AFIAP, ESFIAP, MFFKZ, potpredsjednik Zagrebačkog fotokino saveza i počasni 
predsjednik Fotokluba Zagreb

• Nenad Predovan, član Vijeća Gradske četvrti Trnje

Voditelj natječaja i postava izložbe fotografija: Čedomil Gros, EFIAP, MF FKZ, član Fotokluba Zagreb

Lektura: Nenad Predovan 

Karta prostornog obuhvata Gradske četvrti Trnje preuzeta s Interneta.

Napomena:
• Sastavni dio ovog natječaja je i prijavnica u MS Wordu.


