Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou sa rozhodlo aj tohto
roku usporiadať okresnú súťaž amatérskej fotografie. Ak ste amatérskym
fotografom, alebo poznáte niekoho, kto by sa do tejto súťaže chcel zapojiť, tak
nasledujúce riadky sú určené práve pre vás:

OKRESNÁ SÚŤAŽ AMATÉRSKEJ FOTOGRAFIE
FotoVranov 2016
Propozície
Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum, Bratislava
Usporiadateľ a realizátor: Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou
Časový harmonogram:
Uzávierka súťaže : 15.2.2016
Zasadnutie poroty: 19.2.2016
Poslanie súťaže:
Cieľom súťaže je konfrontovať tvorivé výsledky súčasnej tvorby amatérskych fotografov.
Kategorizácia účastníkov: Súťaže sa môže zúčastniť každý amatérsky fotograf, občan SR. Súťaž sa
člení podľa vekových a formálnych kritérií. Súťažiaci môžu svoje diela prihlásiť do jednotlivých skupín a
kategórií.
Kategorizácia účastníkov
Súťaž sa rozdeľuje na:
I. skupina: autori do 16 rokov (nar. po 6. 11. 2000) ,
II. skupina: autori do 21 rokov (nar. po 6. 11. 1995),
III. skupina: autori nad 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov študijného odboru fotografia).
I. skupina súťaží v kategóriách: čiernobiela fotografia,
farebná fotografia
II. skupina súťaží v kategóriách:
čiernobiela fotografia,
farebná fotografia
III. skupina súťaží v kategóriách:
čiernobiela fotografia,
farebná fotografia
Multimediálna prezentácia
Pre túto kategóriu platia všetky technické podmienky ako pre iné kategórie. Zúčastniť sa môžu autori
všetkých vekových skupín. Príspevky sa budú hodnotiť bez rozlíšenia veku.
Podmienky a postup v súťaži
I. Podmienky účasti na súťaži
1. AMFO je súťaž v autorskej tvorbe fotografií alebo multimediálnych prezentácií vytvorených
v amatérskych podmienkach, pre vlastnú potrebu, nie na komerčné a propagačné účely.
2. Podmienkou účasti jednotlivcov i kolektívov je predloženie autorskej fotografie alebo multimediálnej
prezentácie, zodpovedajúcej základným kritériám tvorby a vnímania fotografie.
3. Limit pre prihlásenie jednotlivých diel je maximálne 5 fotografií v kategórii čiernobielej fotografie, 5
fotografií v kategórii farebnej fotografie a 3 multimediálne prezentácie (maximálne do troch minút) od
jedného autora.
4. Autor prechádza všetkými kolami súťaže s tými istými fotografiami a multimediálnymi prezentáciami.
5. O prihlásení fotografie do skupiny a kategórie rozhoduje autor, v sporných prípadoch môže
o správnom zaradení rozhodnúť porota.
6. Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré sa nezúčastnili na žiadnom inom ročníku tejto súťaže, t. j.
nemožno prihlásiť fotografiu alebo multimediálnu prezentáciu, ktorá už na AMFO súťažila v minulosti. Nie
je možné prihlásiť ani diela zobrazujúce násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti a humanizmu.
7. Každý autor je povinný čitateľne označiť svoje súťažné fotografie všetkými potrebnými údajmi: meno,
priezvisko, presná adresa, e-mail, vek, názov fotografie, rok vzniku, kategória. V opačnom prípade
nebudú fotografie do súťaže prijaté. K zaslaným prácam treba priložiť vyplnený vstupný formulár
a uvedené údaje potvrdiť podpisom.
8. Ukážky z multimediálnych prezentácií alebo jednotlivé súťažné fotografie môže organizátor so
súhlasom autora použiť na propagáciu podujatia bez nároku na honorár.
9. Každý autor má právo byť včas informovaný organizátorom príslušného kola súťaže o výsledkoch
súťaže. Ak je to uvedené v podmienkach jednotlivých kôl súťaže, má právo na bezplatné získanie

jedného výtlačku katalógu súťaže.
10. Autori do 18 rokov sa na seminári, tvorivej dielni alebo vernisáži celoštátneho kola súťaže AMFO
osobne zúčastňujú v sprievode rodiča alebo pedagóga; účastníci nad 16 rokov bez dospelého sprievodu
musia predložiť písomný súhlas rodičov o účasti na podujatí.
11. Vďaka zaradeniu súťaže AMFO do systému súťaží Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
v kategórii C sú účastníci súťaže – žiaci a študenti základných a stredných škôl aj s pedagogickým
sprievodom – oprávnení zúčastniť sa na podujatí (vyhodnotení jednotlivých kôl súťaže) aj v čase
vyučovania, pričom ich neúčasť na vyučovaní bude ospravedlnená.
Technické podmienky:
Formát: Pre kategórie čiernobielych a farebných fotografií je určený formát 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm)
a jeho odvodeniny pri zachovaní rozmeru dlhšej strany; ako aj štvorcový rozmer 30 x 30 cm.
Pre kategóriu multimediálnych prezentácií - fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu, je pre
nosič DVD odporučený formát DVD-VIDEO, pre nosič USB kľúč a pre dátové úložiská (Uschovna,
WeTransfer a i.) odporúčame formát súborov s príponou „mp4„ (kontajner), rozlíšenie max. rozsahu
HDTV 1080i (1920x1080 bodov). Prezentácia nesmie presiahnuť dĺžku 3 minút, na jej začiatku musí byť
uvedený titulok s názvom diela a menom autora, na záver treba uviesť titulok KONIEC.
Identifikačné údaje: Na rube každej fotografie musí byť uvedené: meno, priezvisko, adresa a vek autora,
e-mailová adresa, telefónne číslo, názov fotografie, rok jej vzniku, súťažná skupina a kategória, sídlo
regionálneho osvetového strediska. Informácie nesmú byť na prednej strane fotografie. Tieto údaje musí
obsahovať aj obal nosiča multimediálnej prezentácie; samotný nosič musí byť označený menom autora
a názvom prezentácie.
Prihláška: K súťažným prácam je potrebné priložiť čitateľne a dôsledne vyplnenú prihlášku a uvedené
údaje potvrdiť podpisom.
Práce, ktoré nesplnia technické podmienky, nebudú do celoštátneho kola súťaže prijaté.

Práva a povinnosti súťažiacich:
Každý autor je povinný svoje súťažné práce čitateľne označiť na rube fotografie identifikačnými údajmi.
Fotografie, ktoré nebudú označené týmito údajmi a nesplnia technické podmienky, nebudú do
krajského kola prijaté !
Termín uzávierky a adresa:
Súťažné fotografie a jednotlivé multimediálne nosiče treba zaslať do okresného kola najneskôr do
15.2.2016 na adresu: Hornozemplínske osvetové stredisko, Sídl. 1.mája 74
093 01 Vranov nad Topľou
Výstava súťažnej kolekcie bude nainštalovaná v marci, súčasne s výstavou Výtvarný Vranov 2016.
Kontakt: Jarmila Hittmárová, tel.: 057/44 228 71, e-mail: jarmila.hittmarova@gmail.com
Veronika Bažalikova, e-mail: veronika.bazalikova@gmail.com

