
Revija National Geographic Junior in društvo Ekologi 
brez meja vabita vse mlade fotografe, da se prijavijo na

F0Tografski 
NAJ ODPADEK  natečajnatečaj

OCENJEVANJE

Strokovna komisija bo v ožji izbor uvrstila 15 najboljših 

fotografi j in med njimi izbrala 3 zmagovalne. Pri 

ocenjevanju prijavljenih fotografi j bosta odločali 

ustvarjalnost in tehnična dovršenost. 

Zmagovalne tri fotografi je bodo objavljene v majski 

številki revije National Geographic Junior. 

Fotografi je, ki se bodo uvrstile v širši izbor, bodo 

objavljene na spletnih straneh revije in na spletni 

strani  www.ocistimo.si. 

KDO LAHKO SODELUJE?
Slovenski osnovnošolci, stari med 6 in 16 let. S prijavo 
se morajo seveda strinjati tudi starši oziroma zakoniti 
skrbniki, ki s prijavo otroka na natečaj sprejmejo daljša 
pravila natečaja, objavljena na spletni strani www.junior.si  
in zagotavljajo, da so prijavljene fotografi je zares avtorsko 
delo otroka. 

NAGRADE
Prvi 3 nagrajenci prejmejo telefon 
Sony Ericsson TXT pro, ki ga podarja podjetje 
Debitel in ekovrečko presenečenja društva 
Ekologi brez meja.

Morda si slišal, da so Ekologi brez meja pred dvema 
letoma pripravili akcijo Očistimo Slovenijo. Pridružilo 
se ji je 270.000 ljudi. Morda si bil med njimi tudi ti.  
Za letos so načrti še večji. Morda bo to največja 
prostovoljska okoljska akcija v zgodovini človeštva! 
Zgodila naj bi se v soboto, 24. marca 2012. 
Pridruži se nam in sodeluj na fotografskem natečaju 
s svojimi najboljšimi fotografi jami, posnetimi na 
dan čistilne akcije! Bodi pozoren, imej odprte oči za 
nenavadne reči — med odpadki se najdejo vse vrste 
smešnih, zanimivih, nepričakovanih stvari. Eno od 
njih ujemi v svoj fotografski objektiv in nam jo pošlji. 
Letošnja tema natečaja je namreč: NAJODPADEK. 

ROK ZA PRIJAVO Ne spreglej, da je rok za oddajo zelo kratek: fotografski natečaj poteka samo od nedelje, 25. 3. 2012, do petka, 30. 3. 2012.

NA NATEČAJ LAHKO PRIJAVIŠ:

• barvne ali črno-bele fotografi je, 

• fotografi je, posnete na dan akcije ”Očistimo Slovenijo 2012”,

• fotografi je, posnete z digitalnim ali analognim fotoaparatom 

(na papirju tiskanih fotografi j ne sprejemamo!)

• Fotografi je so lahko poslane samo s spletno prijavnico 

(v velikosti 1500 pikslov po daljši stranici).

Prijavnica je objavljena na spletni strani revije National 

Geographic Junior:  www.junior.si. 

Skupaj lahko en avtor prijavi največ tri fotografi je. 

v sklopu čistilne akcije 
OČISTIMO SLOVENIJO 2012 

a podjdjjetetettttettetjjjjejjjejejejejejejeje
ruštva

Avtorji 12 fotografi j v ožjem izboru 
prejmejo knjigo Postani ekofaca!, ki jo 
podarja uredništvo revije NG Junior. 
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100 stvari, ki jih lahko narediš, da rešiš planet

ekofaca!

Kim McKay in Jenny Bonnin 
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