
Podmínky II. ročníku amatérské fotografické soutěže Březiny 07-08

Hlavní kategorie – VYSOČINA JAK JI VIDÍM JÁ

Toto téma prvního ročníku zůstane mottem a hlavním tématem pro všechny následující ročníky 
naší soutěže pro amatérské fotografy. Necháváme zde prostor amatérským fotografům hledat 
v naší Vysočině podle jejich soudu ty nejkrásnější  záběry a prezentovat tak svůj pohled na 
tento překrásný kout naší vlasti. Ukažte Váš nejkrásnější pohled na Vysočinu.

Jako speciální téma pro letošní druhý ročník jsme zvolili téma TISÍC TVÁŘÍ STROMŮ 
VYSOČINY. ČM Vysočina se svým drsným podnebím utváří opravdu tisíce tváří stromů, 
stromků  a  stromečků.  Pojďme  tedy  v letošním  tématu  společně  objevovat  jejich  krásu  a 
vznešenost, zasazení do krajiny, majestátnost, smutnou osamělost, počátek a konec.

Podmínky soutěže:
Zasílejte fotografie barevné i černobíle, minimální formát 13 x 18 cm. Z digitálních fotoaparátů 
dodávejte i data a to ve formátu JPG nebo RAW v maximálním rozměru a kvalitě vypálené na 
CD nebo DVD nosiči.  Maximální  počet  fotografií  od jednoho autora  je  10 snímků.  Seriál 
fotografií  do  12  snímků  je  považován  za  jednu  fotografii.  Soutěž  je  určena  výhradně 
amatérským fotografům bez ohledu na místo jejich bydliště.

Organizace:
Soutěž  trvá  od  1.  listopadu  2007  do  30.  června  2008.  V červenci  odborná  porota  vybere 
nejhodnotnější snímky. Fotografie budou vystaveny od srpna do září 2008 v budově bývalé 
školy na Březinách. Pro autory vítězných fotografií budou připravena čestná uznání a drobné 
věcné ceny.

Každá fotografie musí být na zadní straně označena následujícími údaji:
• Název práce
• Místo, odkud záběr pochází
• Jméno autora a jeho věk
• Adresa, telefon popř. e-mail autora 

(pro digitální fotografie nutno tyto informace uvést v doprovodném souboru typu *.txt 
nebo *.doc, variantně tyto informace může obsahovat EXIF fotografie)

Zásilku označte slovem FOTO, zpáteční adresou a zašlete na adresu p. Pavel Říha, Nádražní 
325/14, 568 02 Svitavy. Pro přijetí do soutěže bude rozhodující datum na razítku. 

Případné dotazy Vám zodpovíme na tel: +420 777 163 236 - Pavel Říha, nebo na 
e-mail: pavel.sport@tiscali.cz

Účastník souhlasí  s trvalým  nevýhradním  použitím  zaslaných  fotografií  pořadateli  soutěže. 
Pořadatel  soutěže si  vyhrazuje právo použít  snímky k výstavám a publikačním účelům. Při 
použití snímku bude vždy uvedeno jméno, případně i kontakt na autora fotografií. Fotografie 
po skončení soutěže a výstavy zůstávají v archivu pořadatele.


