
                                                                                      
  

Poziv za prijavu fotografija materijalne i nematerijalne kulturne baštine koje će se 

predstaviti u sklopu projekta Ritam kulturizma 2019. 

FOTO NATJEČAJ 

„UHVATI RITAM KULTURNE BAŠTINE“ 

kojim se poziva sve zainteresirane da „uhvate“ trenutak viđenja materijalne i nematerijalne kulturne 

baštine u svome kraju. Motivi koji se mogu uprizoriti su razni: folklorne priredbe, narodne nošnje, 

običaji, klape, KUD-ovi i sl. Podijelite s nama situaciju koja pokazuje da živimo u zemlji bogate kulturne 

baštine i osvojite novčanu nagradu u vrijednosti 500,00 kn. 

Tko može sudjelovati? 

Sudjelovati mogu svi studenti Sveučilišta u Zadru koji zadovoljavaju uvjete u daljnjem dijelu teksta. 

Kako? 

Uzmite fotoaparat ili smartphone u ruke i budite kreativni. Vaš originalan autorski rad zajedno s 

popunjenim Prijavnim listom, šaljite na ritam.kulturizma.06@gmail.com s naznakom „Prijava na 

natječaj UHVATI RITAM KULTURNE BAŠTINE - Ime_Prezime“ i to najkasnije do 9. SVIBNJA 

2019.  

Odabir pobjednika? 

Sve pristigle fotografije bit će objavljene na Facebook stranici Ritma kulturizma te će biti dostupne svim 

korisnicima za glasovanje „lajkovima“. Jedan „lajk“ je jednak jednom glasu. 10-15 fotografija s 

najvećim brojem lajkova bit će izložene 17. svibnja 2019. godine na Novom kampusu (Multimedijalna 

dvorana 117,) gdje će stručni žiri izabrati pobjednika. Nakon projekta, fotografije će ostati izložene u 

učionicama Odjela za turizam i komunikacijske znanosti. 

Rokovi? 

Prijave: do 9. svibnja 2019. u 00:00 sati 

Glasovanje: od 10. svibnja u 10:00 sati do 15. svibnja 2019. do 10:00 sati 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-maila: ritam.kulturizma.06@gmail.com 

 

Veselimo se Vašem sudjelovanju na našem Ritmu! 

Organizacijski odbor projekta 

 

Zadar, 24. travnja 2019.  
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Kriteriji za prijavu fotografije na natječaj 

 

1. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju svi studenti Sveučilišta u Zadru. 

2. Prijave na natječaj traju od dana objave do ponoći 9. svibnja 2019. godine te u njemu mogu 

sudjelovati sve fotografije prijavljene u tom razdoblju, a koje zadovoljavaju pravila ovog natječaja.  

3. Za sudjelovanje u natječaju potrebno je od dana objave do ponoći 9. svibnja 2019. godine dostaviti 

pravilno popunjen Prijavni list (dostupan na: https://www.facebook.com/ritamkulturizma/ i  

https://ritamkulturizma.com/ ) zajedno s jednom originalnom, do tada neobjavljenom fotografijom. 

4. Fotografiju može prijaviti jedan/na autor/ica. Jedna osoba može sudjelovati u Natječaju kao autor/ica 

samo jedne fotografije. 

5. Svi poslani uradci moraju na neki način biti povezani sa zadanom temom. Prijavljene fotografije 

moraju biti u .jpg formatu. 

6. Sudionici/e za koje se utvrdi da su prijavili više od jednog uratka ili da je prijavljeni uradak 

neoriginalan i/ili već objavljivan, bit će diskvalificirani. Nepotpune prijave neće biti razmatrane. 

 

TIJEK NATJEČAJA  

Nakon što su zaprimljene te je utvrđeno da ispunjavaju kriterije, fotografije će biti objavljene na 

Facebook stranici Ritam kutlurizma te biti dostupne za glasovanje od 10. svibnja u 10:00 sati do 15. 

svibnja 2019. do 10:00 sati. 10-15 fotografija koje budu imale najveći broj „lajkova“ ulaze u finale u 

kojem će njihove uratke pregledati stručni žiri i izabrati pobjedničku fotografiju koja će dobiti novčanu 

nagradu od 500,00 kn. Žiri za odabir pobjedničke fotografije ima 4 člana: predsjednik žirija Toni 

Opačić – mladi zadarski fotograf te članovi, Magdalena Dević – studentica Kulturne i prirodne baštine 

u turizmu Odjela za turizam i komunikacijske znanosti, doc. dr. sc. Igor Kulenović – nastavnik na Odjelu 

za turizam i komunikacijske znanosti i doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić – nastavnik na Odjelu za 

arheologiju. Žiri će finalne radove ocjenjivati prema povezanosti s temom natječaja, kvaliteti rada, 

kreativnosti i umjetničkom dojmu. 
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