Propozície amatérskej fotografickej súťaže na tému
Pekný strom vo fotografii
Cieľ:
Mesto Trstená, Komisia kultúry a Komisia životného prostredia vyhlasujú fotografickú
súťaž pre širokú verejnosť na tému Pekný strom, ktorej cieľom je zachytiť jedinečné okamihy
zo života stromov v intraviláne mesta Trstená v štyroch ročných obdobiach JESEŇ, ZIMA,
JAR, LETO.
Zároveň ide o vytvorenie databázy originálnych fotografií, ktoré bude možné v budúcnosti
využívať na propagáciu Trstenej doma i v zahraničí. Cieľom je tiež upriamiť pozornosť na
nezastupiteľné miesto stromov v živote ľudí.
Termíny:
I.ETAPA- JESEŇ
II.ETAPA- ZIMA
III.ETAPA- JAR
IV.ETAPA- LETO

- od vyhlásenia v októbri – do 21.decembra 2018
- od 22.decembra- do 21.marca 2019
- od 22.marca – do 21.júna 2019
- od 22.júna – do 22.septembra 2019

Podmienky:
Každý účastník súťaže môže posielať max.5 súťažných očíslovaných fotografií v elektronickej
podobe na CD,USB alebo e-mailom v rozlíšení 2048x1536 pixelov, min.300 dpi.; na oddelenie
kultúry v Dome kultúry v Trstenej. K fotografiám musí byť priložená súťažná karta účastníka,
ktorá je súčasťou tejto informácie a stiahnuť si ju môžete na webovej stránke mesta Trstená.
Nezabudnite doložiť názov stromu aj v latinčine a lokalitu, resp. GPS.
Súťažné fotografie bude hodnotiť 6 členná porota, ktorá bude prihliadať na technické
prevedenie záberu, kompozíciu, osvetlenie a estetickú hodnotu záberu. Uzávierka jednotlivých
etáp je daná dátumom do 15.00 hod.
Vyhlasovatelia súťaže si vyhradzujú právo vyradiť zo súťaže fotografie, ktoré by mohli byť v
rozpore so zákonom, či vyvolať pohoršenie. Autori prihlásením fotografií ručia za ich
pôvodnosť, v žiadnom prípade nesmú do súťaže posielať zábery iných autorov!
Ceny:
V súťaži budú ocenené prvé tri miesta hodnotnými vecnými cenami.
Porota môže tiež udeliť zvláštnu cenu poroty.
Záver:
Každý účastník súťaže, ktorý sa zapojí do súťaže zaslaním fotografií, súhlasí s propozíciami
a podmienkami súťaže a dáva vyhlasovateľovi právo fotografie ďalej používať. Vyhlasovateľ
si vyhradzuje právo súťažné fotografie archivovať a publikovať ich v rámci aktivít propagácie
mesta s uvedením mena autora, bez nároku na honorár. Vyhlasovateľ nezodpovedá za porušenie
autorských práv a práv na ochranu súkromia zobrazovaných osôb zo strany účastníkov súťaže.
Stromy na víťazných fotografiách budú v ich lokalite označené ako „pozoruhodné
stromy“.

