
Pravila natečaja  Plezanje – zabava 
 
Alpinistični odsek Kranj v okviru prireditve PLEZALNI DNEVI KRANJA 2011, ki se bo 
2., 3. in 4. decembra 2011 odvijala v športni dvorani Zlato polje v Kranju, razpisuje 
fotonatečaj z naslovom Plezanje - zabava. Udeleženci lahko oddajo do 10 fotografij. 
Natečaj traja od 11. novembra 2011 do vključno 28. novembra 2011 (24.00).  
Komisija iz vrst organizatorjev bo do 30. novembra 2011 izbrala 10 (deset) najboljših 
fotografij, za katere bodo na prireditvi glasovali in o zmagovalcih dokončno odločili 
obiskovalci. 
 
Pravila:  
1. Organizator natečaja je Alpinistični odsek Kranj. 
2. Tema natečaja je "Plezanje - zabava”.  
3. Za prijavo na natečaj šteje fotografija poslana na elektronski naslov 
plezalni.dnevi.kranja@gmail.com, s pripisom PDK 2011 fotonatecaj Plezanje - 
zabava.  
Vsakdo, ki odda fotografijo na natečaj, mora posredovati popolne podatke – ime, 
priimek, naslov, kontaktni podatki - e-naslov in telefonska številka.   
Tretjim osebam je prikazano ime fotografije. Ostale podatke vidi samo organizator 
PDK  in z njimi skrbi v skladu z zakonom. Posreduje jih samo podeljevalcu nagrad, 
za namene podeljevanja nagrad v tem natečaju.  
4. Vsak avtor lahko na natečaj doda do deset (10) fotografij v najnižji ločljivosti 2000 
x 1500 pik (priporočljivo več, za boljšo kvaliteto tiskanja). 
5. Komisija iz vrst organizatorjev bo fotografije pregledala, ocenila in izbrala po 
njenem mnenju najboljših 10. Imena vseh 10 finalistov bodo po 30. novembru 2011 
objavljena v temi “novice” na spletni strani pdk.aokranj.com. Zoper odločitve 
komisije ni pritožb. Na sami prireditvi bodo obiskovalci glasovali za najboljše tri 
fotografije izmed teh desetih, in te tri bodo nagrajene. 
6. Podelitev nagrad bo 4. decembra na pripreditvi PLEZALNI DNEVI KRANJA 
2011, v športni dvorani Zlato polje v Kranju.  
 
Nagrade: 
1. nagrada: Vikend paket za 4 osebe v luksuzni hiški v Campu Korita (Trenta) 
2. nagrada: Sprehod skozi park adrenalina Strož in največja gugalnica v Sloveniji za 
2  osebi. 
3. nagrada: Očala Bolle 
 
7. Organizator Alpinistični odsek Kranj si pridržuje pravico do brezplačnega 
reproduciranja in objave slik na svojih spletnih straneh (vendar samo v domeni 
reportaže o izboru in izključno 1X-ni objavi) in v medijh, ki bodo poročali o prireditvi 
PLEZALNI DNEVI KRANJA 2011. Avtorji dovoljujejo, da se njihova fotografija 
razstavi na prireditvi PLEZALNI DNEVI KRANJA 2011 od 2.12. do 4.12.2011 in 
objavi na Facebook-u. 
8. Natečaj traja od 11. novembra 2011 do vključno 28. novembra 2011 (24.00h). 


