Fotografická súťaž
„Na potulkách kopaničiarskym regiónom II“
Na základe úspešného I. ročníka súťaže, v rámci ktorého súťažilo 143 fotografií od 20
súťažiacich, sme sa rozhodli vyhlásiť v spolupráci s Mestom Brezová pod Bradlom
a Fotoklubom Lumen II. ročník fotografickej súťaže „Na potulkách kopaničiarskym
regiónom II“.
Cieľom je umožniť prezentovať sa fotografom z nášho regiónu, podporiť ich
kreativitu a šikovnosť. Zaregistrované fotografie budeme prezentovať na rôznych
výstavách, ktorých sa zúčastňujeme a v propagačných materiáloch, ktoré pravidelne
vytvárame.
Súťažne kategórie:
1. Príroda v štyroch ročných obdobiach - Prírodné krásy, zaujímavosti a úkazy
kopaničiarskeho kraja, prírodné pamiatky, kopce, príroda pri východe a západe
slnka, pohľady z výšky, vodné plochy
2. Tradície a remeslá - Inšpirácie z minulosti zachované do dnešných čias –
jarmoky, tradičné podujatia, remeselníci a ich práce a pod.
3. Z kopaničiarskych sadov a záhrad - Sady, záhrady, plody, maškrtky a ďalšie
„špecialitky“ kopaničiarskeho regiónu, zachytená práca záhradkára, náradie
4. Pozoruhodnosti kopaničiarskeho regiónu - Pamätihodnosti, kultúrne
dedičstvo, zaujímavé budovy, typické kopaničiarske domčeky a usadlosti,
turistické atrakcie nachádzajúce sa v území a iné atraktivity, ktoré pútajú alebo
môžu upútať pozornosť turistov, pohľady z výšky
5. Kopanice z mobilu - Mobil máte stále po ruke, aj v prípade, keď fotoaparát leží
doma a vy, ako na potvoru, ste práve svedkom okamihu, ktorý sa už nemusí
opakovať. Dnešné smartfóny sú pre takéto situácie ako stvorené. Ľubovoľná
téma
Pravidlá súťaže:
- Do súťaže sa môže zapojiť každý fotograf, aj príležitostný, ktorý dosiahol vek
15 rokov.
- Súťažiaci môže prihlásiť max. 3 fotografie do každej kategórie (maximálne 15
fotiek).
- Fotografie musia byť v kvalite minimálne 1 MB a maximálne 5 MB, vo formáte
jpg., označené menom a priezviskom súťažiaceho, názvom fotografie
a poradím kategórie, napálené na CD.
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CD s fotografiami spolu s vyplnenou prihláškou a čestným vyhlásením môžete
zasielať osobne alebo poštou na adresu: OZ Kopaničiarsky región - MAS, M.
R. Štefánika 560/4,
907 01
Myjava, mailom na adresu:
tatiana.lazarova@mail.telekom.sk. V prípade, že sa do súťaže prihlásite
zaslaním fotografií mailom, treba však na vyššie uvedenú adresu doručiť
prihlášku a podpísané čestné vyhlásenie.
Motív prihlásenej fotografie musí byť v súlade s vyhlásenou témou
fotografickej súťaže. Organizátor má právo zaslanú fotografiu nezaradiť do
súťaže, ak nespĺňa podmienky vyhlásenej témy súťaže. Súťažiaci musí byť
autorom fotografie, s ktorou súťaží.
Fotografia musí pochádzať z územia Kopaničiarskeho regiónu – MAS
(katastrálne územia všetkých obcí a miest okresu Myjava -Brestovec, Brezová
pod Bradlom, Bukovec, Hrašné, Chvojnica, Jablonka, Kostolné, Košariská,
Krajné, Myjava, Podbranč, Podkylava, Polianka, Poriadie, Prašník, Priepasné,
Rovensko, Rudník, Sobotište, Stará Myjava, Vrbovce a okresu Nové Mesto nad
Váhom - Stará Turá, Bzince pod Javorinou, Vaďovce, Višňové, Hrachovište,
Lubina).
Fotografie prihlásené do kategórie "Kopanice z mobilu", musia byť zhotovené
mobilom. Organizátori majú právo vyradiť zo súťaže fotografiu, ktorá nebola
zhotovená mobilom.
Prihlásené fotografie nemôžu byť tie isté, aké sme zaregistrovali v I. ročníku
súťaže.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo používať súťažné fotografie pre
svoje potreby ako ilustračné fotografie, prílohy do marketingových materiálov
v zmysle § 25 a §28 zákona č. 618/2003 Z.z. bez nárok na odmenu.

Príjem fotografií: od 30.4.2015 do 30.9.2015.
Zaregistrované
fotografie
budú
zverejnené
na
webovej
stránke
www.kopaniciarskyregion.sk, kde budú môcť za ne hlasovať návštevníci stránky.
Z jednej IP adresy však bude možné zahlasovať iba raz.
Hlasovanie na internete: od 1. do 30. októbra 2015
Prvých 10 fotografií s najvyšším počtom hlasov z každej kategórie postúpi pred
porotu, ktorá zvolí prvé tri víťazné fotografie v každej kategórií. Fotografia
s najvyšším počtom hlasov v internetovom hlasovaní bude vyhlásená za
absolútneho víťaza ročníka súťaže.
Vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov súťaže sa uskutoční 19.11.2015
v Národnom dome Štefánikovom v Brezovej pod Bradlom, pri príležitosti
slávnostného otvorenia výstavy fotografií „Na potulkách kopaničiarskym regiónom
II“, ktorá bude prebiehať v dňoch 20.11.2015 - 3.12.2015.
Počas výstavy budú k dispozícii fotografie z I. ročníka súťaže na predaj za dobrovoľný
príspevok, ktorý bude použitý na rozvoj kopaničiarskeho regiónu. Dňa 3.12.2015 sa bude
konať predajná burza všetkých fotografií, ktorej výťažok bude slúžiť na rozvoj regiónu.
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