Bratislavský samosprávny kraj
vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum v Bratislave
organizátor: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
spoluusporiadateľ: Mestské kultúrne stredisko Senec

Propozície pre Bratislavský kraj

Krajské kolo
celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografie
Uzávierka súťaže – práce treba zaslať najneskôr do: 29.3. 2019
na adresu: Malokarpatské osvetové stredisko,
Horná 20, 900 01 Modra
Vyhlásenie výsledkov a vernisáž výstavy : 30.4. 2019
Výstava krajského kola – 1.5. - 23.5.2019
Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko Senec – Galéria Labyrint
Podmienky pre súťažiacich:
Do krajského kola sa môžu prihlásiť všetci autori – amatérski fotografi, s trvalým bydliskom alebo
pôsobiskom v Bratislavskom kraji, občania SR.
1. Súťažiaci sa prihlasuje podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku fotografie. Fotografia nesmie
byť staršia ako 3 roky.
1. veková skupina: autori do 16 rokov
2. veková skupina: autori do 21 rokov
3. veková skupina: autori nad 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov študijného odboru
fotografia)
Podmienkou účasti v súťaži je predloženie autorskej fotografie podľa kategórie:
a) čiernobiela fotografia
b) farebná fotografia,
c) multimediálna prezentácia,
d) cykly a seriály.
2. Limit pre jednotlivé fotografické diela od jedného autora je: maximálne 5 fotografií v
kategórii čiernobielej fotografie, 5 fotografií v kategórii farebnej fotografie, 3 multimediálne
prezentácie, 1 súbor t.j. min. 3 a max. 5 fotografií obsahovo i formálne jednotných v kategórii
cykly a seriály.
3. Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré sa nezúčastnili na žiadnom inom ročníku súťaže
AMFO. Nie je možné prihlásiť diela zobrazujúce násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti a
humanizmu.
4. !POZOR ZMENA V PRIHLASOVANÍ! 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“. Fotografie treba
poslať poštou, resp. priniesť osobne, na adresu organizátora do termínu uzávierky súťaže – t.j.
najneskôr do: 29.3. 2019.

Technické podmienky:
1. Formát pre čiernobiele a farebné fotografie je určený 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 autorom zo zadnej strany fotografie spevniť rohy prelepením priesvitnou
lepiacou páskou.
2. Pre multimediálne prezentácie fotografií, 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.
3. Identifikačné údaje - každý autor je povinný čitateľne označiť svoje súťažné fotografie na
rube všetkými potrebnými údajmi: meno, priezvisko, presná adresa, e-mail, vek; názov
fotografie, rok vzniku, kategória, osvetové stredisko krajského kola súťaže (MOS, Modra).
Tieto údaje musí obsahovať aj obal nosiča multimediálnej prezentácie; samotný nosič musí byť
označený menom autora a názvom prezentácie. (Štítky na označovanie diel nájdete v prílohe
k týmto propozíciám).
Doplňujúce informácie:
Víťazi krajského kola postupujú do predvýberu na celoštátnu súťaž, ktorá sa uskutoční v dňoch:
8. – 25. 11. 2019 v Synagóge v Nitre, kde sa koná aj odborný rozborový seminár a tvorivé dielne.
Najlepšie ocenené diela sú nominované do výberu, z ktorého porota vytvorí kolekciu na českú
národnú súťaž vo Svitavách a kolekciu na medzinárodnú súťaž amatérskej fotografie FIAP.
Vrátenie fotografií autorom, ktorých diela budú vybraté na tieto súťaže – december 2019
Neprevzaté ceny sa autorom výhercom nezasielajú. Je možné si ich vyzdvihnúť u organizátora do
pol roka po podujatí. Nevyzdvihnuté vecné ceny organizátori použijú v ďalšom ročníku súťaže.
Informácie Vám poskytne:
Malokarpatské osvetové stredisko,
Horná 20, 900 01 Modra
Ján Honza
honza@moska.sk, 033/643 34 89, 0905 777 968
Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12, 812 34 Bratislava
PhDr. Zuzana Školudová
zuzana.skoludova@nocka.sk, 02/204 71 245

