43. ročník súťaže
NEPROFESIONÁLNYCH FOTOGRAFOV OKRESOV TRNAVA, PIEŠŤANY A HLOHOVEC

Trnavský objektív 2013
VYHLASOVATEĽ :
SPOLUORGANIZÁTOR :
INŠTALÁCIA VÝSTAVY :
PREDBEŽNÝ TERMÍN
VERNISÁŽE :
VÝSTAVA POTRVÁ DO :
MIESTO KONANIA :

Trnavské osvetové stredisko
MESTO Trnava, Západoslovenské múzeum
18.3.2013
21.3.2013
20.5.2013
Západoslovenské múzeum v Trnave

POSLANIE SÚŤAŽE:
Súťaž a výstava fotografií má za cieľ zmapovať tvorbu amatérskych fotografov, umožniť im túto
tvorbu prezentovať, aktivizovať fotoamatérov k novej fotografickej tvorbe, objavovať talentovaných
autorov a podporovať ich umeleckú sebarealizáciu a ich vzájomnú umeleckú konfrontáciu.
ZÁSADY A PRIEBEH SÚŤAŽE:
Súťaže sa môže zúčastniť každý neprofesionálny fotograf z okresov Trnava, Piešťany, Hlohovec.
TRNAVSKÝ OBJEKTÍV je základným kolom súťaže. Ocenené práce postupujú do krajskej súťaže
a úspešné z krajského kola do celoštátnej súťaže AMFO 2013.
Súťaž je tematicky neobmedzená. Do súťaže možno prijať len tie práce, ktoré sa súťaže TRNAVSKÝ
OBJEKTÍV nezúčastnili ani v predchádzajúcich ročníkoch. Minimálny počet fotografií, ktoré autor do
súťaže zašle sú dve fotografie.

SKUPINY SÚŤAŽIACICH:

Skupina A – AUTORI nad 21 rokov, súťažné kategórie:
-

čiernobiela fotografia
farebná fotografia
multimediálna prezentácia fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu
( do 3 min.)

Skupina B – AUTORI od 16 do 21 rokov, súťažné kategórie:
-

čiernobiela fotografia
farebná fotografia
multimediálna prezentácia fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu
(do 3 min.)

Skupina C – AUTORI do 16 rokov, súťažné kategórie:
-

čiernobiela fotografia
farebná fotografia
multimediálna prezentácia fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu
( do 3.min.)

TECHNICKÉ PODMIENKY:
Formát:
Pre kategórie čiernobielych a farebných fotografií je určený formát 30 x 40 cm a jeho odvodeniny pri
zachovaní rozmeru dlhšej strany, ako i štvorcový rozmer 30 x 30, 20 x 20 cm. Pre kategóriu
multimediálnej prezentácie fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu , je stanovený
formát prehratia Power Point alebo DVD – video, prezentácia nesmie presiahnuť dĺžku 3 minút
a musí byť ozvučená. Ak autor zasiela do súťaže solitérne (sólo) fotografie alebo fotografie väčších
rozmerov, napr. 30 x 40 cm, 40 x 50 cm a odvodeniny dlhšej strany, organizátor súťaže doporučuje
maximálne 8 fotografií.
Ak autor zasiela súbory fotografií pod spoločným názvom ( dokument, reportáž), organizátor súťaže
doporučuje zaslať fotografie menších rozmerov max. 20 x 30 cm, pričom súbor môže obsahovať
maximálne 8 fotografií a autor môže zaslať 2 súbory. V prípade nejasností kontaktujte organizátora
súťaže.

Identifikačné údaje:
Na rube každej fotografie musí byť uvedené :
meno, priezvisko, adresa a vek autora, názov fotografie v slovenskom jazyku, rok jej vzniku,
súťažná skupina a kategória.
Tieto údaje musí obsahovať aj obal nosiča multimediálnej prezentácie, samotný nosič musí byť
označený menom autora a názvom prezentácie.

Prihláška:
K súťažným prácam je potrebné priložiť čitateľne a dôsledne vyplnenú prihlášku a uvedené údaje
potvrdiť podpisom.
Organizátori si vyhradzujú právo publikovať jednotlivé fotografie za účelom propagácie podujatia bez
nároku autorov na honorár. Fotografie a CD je potrebné doručiť na adresu:

TRNAVSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Bratislavská 27
917 02 TRNAVA

Do 7. februára 2013 na oddelenie záujmovo – umeleckej činnosti.
Po ukončení výstavy si autori neocenené práce prevezmú osobne u organizátora, víťazné práce
postupujú do krajského kola.

Výsledky súťaže:
Výsledky súťaže organizátor vyhlási na vernisáži, informácie o výsledkoch budú zverejnené v katalógu
k výstave, autori budú vyrozumení o výsledkoch poštou (e-mailom) a taktiež dostanú i pozvánku na
vernisáž.
Kontaktná adresa:

Trnavské osvetové stredisko
Bratislavská 27, Trnava 917 02
Mgr. Milada Kotlebová, odd. ZUČ
Informácie na tel.č. 033/ 5 511 187, 5 331 935 , mobil: 0904/ 166 100, 0903/ 412 119
E – mail: kotlebova.milada@zupa-tt.sk

