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Podmínky IV. ročníku amatérské fotografické soutěže  

 
 

Hlavní kategorie – VYSOČINA JAK JI VIDÍM JÁ 

Toto téma prvního ročníku zůstává 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 
nám, Váš nejkrásnější pohled na Vysočinu. 

 

Speciální téma pro čtvrtý ročník je Kámen. 
I tentokrát je téma zvoleno tak, že se dá pojmout z mnoha úhlů a necháváme na 
Vás, jak kreativně ho uchopíte. Kámen, je s Vysočinou neodmyslitelně spjat a tak 

můžete objevovat krásné přírodní dominanty skal, monumentální kamenné stavby 
nebo jen drobné či větší kameny zasazené do polí a luk či potoků a řek. Kámen na 

Vysočině najdeme opravdu na každém kroku a tak se můžeme jen těšit, na Vaše 
nádherné fotografie z míst, na kterých jste se s kamenem v jakékoliv podobě setkali. 

 

Podmínky soutěže: 
 

Zasílejte fotografie barevné i černobíle, minimální formát 20 x 30 cm  

( pokud zašlete menší formáty fotografií, budou do soutěže zařazeny také, 
ale nebudou pro následnou výstavu zvětšovány). Z digitálních fotoaparátů 
dodávejte 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 12 
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. října 2009 do 30. června 2010. V červenci se sejde odborná porota 
a vybere nejhodnotnější snímky. Všechny fotografie zaslané do soutěže, budou 

vystaveny v průběhu měsíce srpna 2010 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: 
 

1) Název práce 2) Místo, odkud záběr pochází 3) Jméno autora a jeho věk 4) Adresa, 

telefon, 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. 


