Zelený objektív
súťaž mladých fotografov na tému LES

ZVOLEN 2020
PROPOZÍCIE SÚŤAŽE
Téma súťaže:
Les. Vyjadrením témy súťaže majú byť fotografie z lesného prostredia s dôrazom na
vzťah človeka k lesu, nafotené mladými fotografmi (príp. aj za asistencie dospelých).
Fotografie môžu zobrazovať ľudí v lese, ich aktivity, prácu, oddych, a to ako
v kladnom, tak aj v zápornom zmysle. Objektom záujmu súťažiacich sa môže stať aj
samotný les ako prírodná entita – buď ako celok, alebo v podobe zobrazenia jeho
jednotlivých súčastí: živočíchov, drevín, rastlín, húb, lišajníkov a ostatných živých či
neživých zložiek lesného ekosystému.
Účastníci súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci v dvoch kategóriách - 1. „žiaci základných škôl“ a
2. „študenti stredných škôl“, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky, pričom
rozhodujúcim pre zaradenie do súťažnej kategórie je navštevovaná škola ku dňu
uzávierky súťaže. Fotografie do súťaže môžu prihlásiť aj rodičia resp. pedagógovia
(vedúci záujmových krúžkov), avšak nie bez vedomia autorov snímok.
Prihlasovanie do súťaže:
Prihlášky a propozície súťaže budú zaslané do centier voľného času, základným a
stredným školám a iným potencionálnym účastníkom súťaže. Prípadní záujemcovia si
ich môžu tiež vyžiadať v Lesníckom a drevárskom múzeu a v Združení lesníčiek.
Bližšie informácie poskytneme na telefónnych číslach 045/5321886 a 0918/828705,
alebo na adrese marek.vanga@lesy.sk.
Súťažné podmienky:
-

riadne vyplnená prihláška doručená vyhlasovateľovi súťaže do termínu uzávierky spolu so
súťažnými fotografiami v papierovej podobe (vhodné je uviesť názov fotografie, prípadne
aj ďalšie informácie, napr. miesto a dátum fotenia),

-

digitálne snímky je vhodné vytlačiť na fotografický papier – najlepším riešením je využiť
služby profesionálneho fotolabu (fotografie vyhotovené v nedostatočnej technickej kvalite
môžu byť zo súťaže hodnotiacou komisiou vylúčené),

-

fotografie nesmú byť paspartované a by mali mať výstavný formát (odporúčame
minimálny rozmer 18 x 24 cm), prihlasovateľ musí sám zvážiť, ako formát ovplyvní
výpovednú hodnotu fotografie, jej posúdenie komisiou a uvedenie na výstave,

-

jeden účastník súťaže môže prihlásiť spolu najviac tri fotografie (čierno-biele alebo
farebné, možné sú i kombinácie), buď samostatné alebo v cykle,

-

ocenené fotografie (a po súhlase autorov aj vybrané neocenené fotografie) zostanú po
skončení súťaže v zbierkovom fonde Lesníckeho a drevárskeho múzea a môžu byť použité
na jeho prezentáciu alebo na prezentáciu štátneho podniku LESY Slovenskej republiky.

Uzávierka súťaže:
Uzávierka súťaže je 31. 1. 2021. Vyplnené prihlášky a súťažné fotografie je potrebné
zaslať poštou alebo doručiť osobne na adresu: Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie
SNP 23/35, 960 01 Zvolen.
Hodnotenie prác a vyhlásenie výsledkov:
Zúčastnené práce bude posudzovať hodnotiaca komisia, ktorú vymenuje vedúca
Lesníckeho a drevárskeho múzea. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa
uskutoční pri príležitosti prezentačnej výstavy na jar 2021 v priestoroch Lesníckeho a
drevárskeho múzea vo Zvolene. Na vernisáž výstavy budú pozvaní všetci účastníci
súťaže.
Kritériá hodnotenia:
- pridržanie sa témy súťaže,
- pôvodnosť, originalita a nezaujatosť pohľadu,
- výpovedná hodnota snímky,
- výtvarná a technická úroveň riešenia,
- splnenie všetkých ostatných požiadaviek podľa špecifikácie podmienok súťaže.
Ocenenia:
V každej zo súťažných kategórií budú cenami odmenené tri najlepšie práce, resp. autori.
Udelené ceny budú mať hodnotu 90,- € (1. cena), 60,- € (2. cena) a 40,- € (3. cena).
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo ceny rozdeliť alebo neudeliť.
Záštita nad súťažou:
Súťaž Zelený objektív je od roku 2020 zaradená Ministerstvom školstva Slovenskej
republiky do kategórie „C“ zoznamu schválených a podporovaných súťaží.
Záverečné ustanovenie:
Účasťou v súťaži dávajú jej účastníci svoj súhlas s podmienkami súťaže, s bezplatným
vystavením súťažných prác, ich publikovaním a propagáciou.
Organizátori súťaže:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke a drevárske múzeum
Námestie SNP 23/35, 960 01 Zvolen
Tel.: 045/5321886, 0918/828705
E-mail: marek.vanga@lesy.sk
www.ldmzvolen.sk

Združenie lesníčiek
Javorová 7, 960 01 Zvolen
●
Združenie zamestnávateľov lesného
hospodárstva na Slovensku
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

PROPOZÍCIE JE MOŽNÉ VOĽNE KOPÍROVAŤ!

