FOTOVRANOV 2020
Propozície
Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum, Bratislava
Usporiadateľ a realizátor: Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou
Časový harmonogram:
Uzávierka súťaže : 13.3. 2020
Vernisáž výstavy z okresnej súťaže: 23.3. 2020
ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE
Kolá súťaže
Súťaž má postupový charakter a je trojstupňová - regionálne súťaže a výstav
- krajské súťaže a výstavy
- celoštátna súťaž a výstava
Základným stupňom súťaže je regionálne kolo. Z regionálnych postupových súťaží postupujú
diela na základe návrhov regionálnych porôt do krajských súťaží. Krajské poroty navrhujú
diela z krajských kôl do celoštátneho kola súťaže. Súťaž na každom stupni pozostáva z
interného hodnotenia poroty, odborného seminára, výstavy a na vyšších stupňoch môže byť
obohatená o katalóg, tvorivé dielne alebo iné aktivity.
Súťažné kategórie
I. veková skupina: autori do 16 rokov - a. kategória: čiernobiela fotografia
- b. kategória: farebná fotografia
II. veková skupina: autori do 21 rokov - a. kategória: čiernobiela fotografia
- b. kategória: farebná fotografia
III. veková skupina: autori nad 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov študijného odboru
fotografia) - a. kategória: čiernobiela fotografia
- b. kategória: farebná fotografia
Pre všetky tri vekové skupiny bez rozlíšenia veku - c. kategória: multimediálna prezentácia
- d. kategória: cykly a seriály
PODMIENKY PRE SÚŤAŽIACICH
Prihlasovanie
Na súťaži sa môže zúčastniť každý tvorca fotoamatér, občan Slovenskej republiky. Do
základného kola súťaže sa súťažiaci prihlasuje podľa miesta svojho bydliska, alebo
pôsobenia. Ak sa v mieste jeho bydliska/pôsobenia neuskutoční regionálne kolo, môže sa
prihlásiť do regionálneho kola v inom regióne daného kraja, ak s tým budú súhlasiť
organizátori. Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke
Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/amfo/, v časti
„Chcem sa prihlásiť“.

Súťažné podmienky
Súťažiaci sa prihlasuje do vekových skupín podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku
fotografie. Fotografia nesmie byť staršia ako 3 roky. Podmienkou účasti v súťaži je
predloženie autorskej fotografie alebo multimediálnej prezentácie zodpovedajúcej základným
kritériám tvorby a vnímania fotografie. Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré sa
nezúčastnili na žiadnom inom ročníku súťaže AMFO. Nie je možné prihlásiť ani diela
zobrazujúce násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti a humanizmu. Autor prechádza
všetkými kolami súťaže s tými istými fotografiami, multimediálnymi prezentáciami a súbormi
fotografií v rámci kategórie Cykly a seriály. Limit pre jednotlivé fotografické diela je
maximálne 5 fotografií v kategórii čiernobielej fotografie, 5 fotografií v kategórii farebnej
fotografie, 3 multimediálne prezentácie a jeden súbor v kategórii Cykly a seriály od jedného
autora. Limit pre kategóriu Cykly a seriály je minimálne 3 a maximálne 5 fotografií obsahovo
i formálne jednotných. Kategórie sú vytvorené tak, aby zodpovedali kategóriám
medzinárodných súťaží, predovšetkým tým, ktoré sa konajú pod patronátom svetovej
organizácie pre umeleckú fotografiu FIAP. V prípade, že sa neuskutoční v danom regióne
regionálne kolo, stáva sa základným stupňom súťaže krajské kolo.
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. Odporúčame, aby obrazová časť pokrývala celú plochu, bez rámov, okrajov a pasparty.
Pre kategóriu multimediálnych prezentácií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu, je
stanovený formát prehratia DVD -video. Prezentácia nesmie presiahnuť dĺžku 3 minúty, na jej
začiatku musí byť uvedený titulok s názvom diela a menom autora, na záver treba uviesť
titulok KONIEC.
Každý autor je povinný čitateľne označiť svoje súťažné fotografie na rube identifikačným
štítkom (príloha k propozíciám), ktorý obsahuje: meno, priezvisko, adresu, e-mail, vek; názov
fotografie, rok vzniku, kategóriu, regionálne osvetové stredisko zo základného kola súťaže.
Tieto údaje musí obsahovať aj obal nosiča multimediálnej prezentácie; samotný nosič musí
byť označený menom autora a názvom prezentácie.
Adresa a kontakt:
Súťažné fotografie a jednotlivé multimediálne nosiče treba zaslať do regionálneho kola
najneskôr do 13.3. 2020 na adresu: Hornozemplínske osvetové stredisko
Sídlisko. 1.mája 74
093 01 Vranov nad Topľou
Kontakt zodpovedného pracovníka: Jarmila Hittmárová,
tel.: 057/44 228 71, 0907 558 331
email: jarmila.hittmarova@gmail.com

