
 
FOTOGRAFSKI NATEČAJ 

»GEOMETRIJA V NARAVI« 
 

V okviru popularizacije matematike aktiv matematičark DSŠ Lendava že četrtič razpisuje fotografski natečaj izvirnih fotografij z 
matematično tematiko. Na letošnjem fotografskem natečaju iščemo geometrijo v naravi. Matematika je povsod okrog nas in nas 
spremlja v življenju, le odkrijte jo, ujemite v fotografski objektiv trenutek, za katerega menite, da je poseben in ste v njem odkrili 
matematiko.  
 
1. KDO LAHKO SODELUJE NA NATEČAJU? 
Na natečaju lahko sodelujejo srednješolci ter osnovnošolci s povabljenih šol, ki se ljubiteljsko ali profesionalno ukvarjajo s 
fotografijo. Sodelujejo lahko tudi učitelji sodelujočih šol, vendar se le ti ne bodo potegovali za nagrade. 
 
2. NAČIN ODDAJE FOTOGRAFIJ 
Fotografije (vsako posebej) oddajte preko obrazca na spletne strani DSŠ Lendava  http://www.dssl.si/ (v zavihku Dejavnosti – 
Natečaji) obvezno z ustreznim poimenovanjem fotografije: ime_priimek_naslovfotografije (brez šumnikov).  
V spletnem obrazcu je pa potrebno pripisati še naslednje podatke: 

 Ime in priimek avtorja, 

 razred (oz. pripis - učitelj), 

 naziv šole, 

 naslov fotografije, 

 kraj in datum nastanka posnetka, 

 kratek komentar o tem, kaj »matematičnega« je na posnetku. 
 

Natečaj bo potekal od 15. 10. 2016 do 30. 11. 2016. Rok za oddajo fotografij je 1. 12. 2016. 
 
3. POGOJI ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ 

 Fotografija mora biti posneta v digitalni obliki v formatu JPG ali JPEG. 

 Fotografija mora imeti izvorno ločljivost minimalno 1600x1200 svetlobnih točk (pixlov) 

 Fotografija mora izražati avtorjev pogled o temi natečaja: »Geometrija v naravi«. 

 Vsak udeleženec razpisa lahko sodeluje z največ 3 fotografijami. 
 
4. AVTORSTVO FOTOGRAFIJ 

 Prijavljeni jamčijo, da so avtorji fotografij. 

 Avtorji dovoljujejo šoli, da oddane fotografije uporablja za nekomercialne namene v svojih materialih (spletna stran, fb, 
publikacije, koledar) ter za razstavo v šolskih prostorih. Ob uporabi fotografij bo navedeno ime in priimek avtorja. 
 

5. IZBOR FOTOGRAFIJ 
Izmed vseh poslanih fotografij bo tričlanska komisija izbrala predvidoma 15 fotografij, ki bodo razstavljene na šoli, 6 najboljših pa 
bo tudi nagrajenih. Izbor najboljših fotografij bo potekal v ponedeljek, 5. 12. 2016, na DSŠ Lendava. Rezultati natečaja bodo 
objavljeni v četrtek, 22. 12. 2016, na otvoritvi razstave ob dnevu odprtih vrat, na spletni strani šole, na šolskem fb, avtorji 
izbranih fotografij pa bodo obveščeni po elektronski pošti. V tričlanski komisiji bodo prispele fotografije izbirali in ocenjevali:  
Erik Žoldoš (fotograf), Fortuna Lazar (prof. likovne vzgoje na DSŠ Lendava in DOŠ I Lendava) in Virág Bence Tadina (učiteljica 
matematike na DOŠ I Lendava). 

6. NAGRADE (za OŠ in SŠ posebej): 

1. Bon v vrednosti 40€ pri Digifot  
2. Bon v vrednosti 30€ pri Digifot  
3. Bon v vrednosti 20€ pri Digifot 

7. RAZSTAVA FOTOGRAFIJ 

Izbrane fotografije z imeni avtorjev in naslovom fotografije ter z njegovim matematičnim »videnjem« bodo razstavljene od 
četrtka, 22. 12. 2016, v pritličju DSŠ Lendava.  

Koordinatorica natečaja: Helena Antolin Tibaut, prof. mat. 
Več informacij: helena.antolin1@guest.arnes.si 
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„GEOMETRIA A TERMÉSZETBEN”  

CÍMŰ FOTÓPÁLYÁZAT 
 

A matematikatanárok munkaközössége már negyedik alkalommal hirdet meg fotópályázatot a matematika népszerűsítése 

céljából. Idén a természet terén keressük a matematikát. A matematika körülvesz bennünket! Vedd észre, és kapd lencsevégre 

az általad különlegesnek vélt pillanatot/látványt!  

1. KI VEHET RÉSZT A PÁLYÁZATON? 
A részvételre felkért középiskolás diákjai illetve általános iskolák tanulói, valamint a szereplő iskolák tanárai, az utóbbiak viszont 
nem lehetnek díjazottak. 
 
2. A FOTÓK LEADÁSÁNAK MÓDJA 

A fotókat (egyenként) a Lendvai Kétnyelvű Középiskola honlapján (http://www.dssl.si/) a Tevékenységek – Pályázatok menüpont 

alatt található űrlapon lehet feltölteni a következő adatokat megadva: keresztnev_csaladinev_kepcim (ékezetek nélkül). 

Az űrlapon az alábbiakat is meg kell adni: 

 A fotós családi és keresztnevét, 

 az osztályt (ill. tanár), 

 az iskola nevét, 

 a fénykép címét,  

 a fotó keletkezésének helyét és idejét, 

 leírni, mi a »matematikai« a fotón. 
 
A fotópályázat ideje: 2016. október 15-től november 30-áig.  Beküldési határidő: 2016. december 1. 
 
3. A FOTÓK LEADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

 A fotókat digitális formában, JPG vagy JPEG formátumban kell feltölteni. 

 A beküldött képek felbontása 1600x1200 pixel legyen. 

 A fotó tükrözze a pályázat címében megjelölteket. 

 Egy-egy pályázó legfeljebb 3 képpel indulhat. 
 
4. A KÉPEK SZERZŐISÉGE 

 A pályázó kizárólag saját, eredeti alkotásával pályázhat. 

 A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy iskolánk a leadott fotókat nevének feltüntetése mellett, nem üzleti célra, 
szabadon felhasználhatja (pl. honlap, fb, publikáció, naptár), illetve bemutathatja a helyiségeiben 
megrendezett kiállításon.  

 
5. A FOTÓK ÉRTÉKELÉSE 

A beküldött fotók közül egy háromtagú bizottság 2016. december 5-én kiválasztja a kiállításra kerülő 15 fotót, amely közül 

kategóriánként a 3 legjobb díjban részesül. A pályázat eredményeit 2016. december 22-én, a nyílt nap keretében szervezendő 

fotókiállításon, az iskola honlapján és a fb-on tesszük közzé, a kiválasztott fotók szerzőit pedig e-mailben is értesítjük. A bizottság 

tagjai: Žoldoš Erik fényképész, Lazar Fortuna rajztanár (Lendvai KKI és 1. sz. KÁI) és Tadina Bence Virág matematikatanár (1.sz. 

Lendvai KÁI). 

6. DÍJAK (külön-külön az általános és a középiskola) 

1. Fotóelőhívás 40 € értékben a Digifotnál 
2. Fotóelőhívás 30 € értékben a Digifotnál 
3. Fotóelőhívás 20 € értékben a Digifotnál 

7. FOTÓKIÁLLÍTÁS 

A kiválasztott fotókból készített kiállítás (a pályázó nevének, a fotó címének és a „matematikai” meglátás magyarázatának 

feltüntetésével) a 2016. december 22-ei nyílt napon lesz látható. 

 A pályázát koordinátora: Antolin Tibaut Helena, matematikatanár 

Több információ: helena.antolin1@guest.arnes.si 
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