
Propozície k fotosúťaži 
 
Téma:                  Starnutie s mladosťou 
 
Cieľ súťaže:                Rok 2012 je v Európskej únii rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi 

generáciami. Pri tejto príležitosti Informačné centrum Europe Direct Senica 
vyhlasuje už štvrtý ročník fotosúťaže o najlepšie fotografie zachytávajúce starnutie, 
najmä to aktívne a medzigeneračné vzťahy.  
Cieľom súťaže je prostredníctvom súťažných fotografií ukázať príklady aktívneho 
starnutia ako inšpiráciu pre nás všetkých. Taktiež odstraňovať medzigeneračné 
bariéry a uvedomiť si hodnotu toho, čo všetko môžu starší ľudia spoločnosti 
ponúknuť.  

 
Uzávierka súťaže:      19. október 2012 
 
Vyhlasovateľ:              Informačné centrum Europe Direct Senica, Mestský úrad Senica, Štefánikova 

1408/56, 905 25 Senica 
 
Systém súťaže:           Vytlačené súťažné fotografie vo formáte min. 20x30 cm treba zaslať poštou na 

adresu vyhlasovateľa, alebo priniesť osobne do Informačného centra Europe 
Direct Senica na  Mestský úrad v Senici. Uzávierka prijímania súťažných fotografií 
je 19. október 2012.  

 
Fotografie bude hodnotiť odborná porota, ktorá udelí hlavnú cenu a ďalšie ceny 
autorom  najúspešnejších snímok.  
ČB a farebne spracované fotografie sa budú hodnotiť nediferencovane. Dôraz bude 
kladený na obsahovú stránku témy, uhol, kompozíciu, osvetlenie, technickú kvalitu 
ako aj na estetickú a umeleckú pôsobivosť snímky. Po skončení súťaže sa uskutoční 
výstava súťažných fotografií spojená s ocenením najlepších fotografií. Ocenených 
autorov budeme kontaktovať poštou, telefonicky alebo e-mailom.  

 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť príspevky, ktorých obsah môže 
budiť pohoršenie, urážať ľudskú rasu, náboženské či politické cítenie alebo 
príspevky, ktoré nie sú v súlade s platnými zákonmi. Príspevky, ktoré nesplnia 
podmienky, nebudú do súťaže zaradené. Každý účastník je zodpovedný za obsah 
fotografií, ktoré pridá do súťaže, ako aj za ochranu súkromia zobrazených osôb.  

 
Podmienky súťaže: Formát fotografií: min. 20 x 30 cm alebo väčšie v tlačenej 
forme na fotopapieri a aj v digitálnej forme s  min. rozlíšením 300dpi, min.            
2048 x1 536 px. (USB kľúče alebo CD po skopírovaní vrátime, fotografie po 
skončení výstavy).  

                                           
Jednotlivec sa môže zapojiť najviac so 6-timi autorskými fotografiami. 
K zaslaným prácam je nutné pripojiť prihlášku do súťaže. / viď. príloha 
 
 
Zadná strana každej fotografie musí obsahovať tieto údaje:  

                                                - meno  a priezvisko  
                                                - vek autora  
                                                - názov snímky  



                                                - kontaktná adresa, e- mail  
                                                - číslo telefónu  
 
                                          

Všetky fotografie musia byť pôvodné, zaslané autorom fotografie alebo ním 
poverenou osobou. 

 
Ceny :                          Hlavná cena je digitálny zrkadlový fotoaparát. Organizátor sa zaväzuje poskytnúť 

vecné ceny všetkým súťažiacim, ktorých fotografie budú vyhodnotené ako 
najlepšie. Preplatenie hodnoty cien v hotovosti nie je možné. 

 
Záverečné  
ustanovenia :               Každý účastník súťaže zaslaním fotografií do súťaže akceptuje tieto                                          

propozície súťaže. Akékoľvek námietky voči priebehu súťaže je možné podať 
písomne na adresu organizátora. Tieto však nemajú odkladný účinok na priebeh a 
hodnotenie súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo na archiváciu súťažných 
fotografií. Organizátor si vyhradzuje právo pri propagácií podujatia publikovať 
jednotlivé súťažné fotografie bez nároku autora na honorár. Organizátor 
nezodpovedá za porušenie autorských práv, ku ktorému by došlo zaslaním 
nepôvodných príspevkov zo strany účastníka súťaže. Každý účastník svojim 
prihlásením dáva vyhlasovateľom súťaže právo použiť fotografie aj po skončení 
súťaže na propagáciu centra.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Prihláška do fotosúťaže „Starnutie s mladosťou“ 
 
 
Meno a priezvisko:______________________________________ 
Vek:__________________________________________________ 
Adresa bydliska:________________________________________ 
E-mail: __________________________________________________ 
Telefón: _________________________________________________ 
 
Počet snímok: ___________________________________________ 
Názov snímok: ___________________________________________ 
   ___________________________________________________________ 
   ___________________________________________________________ 
   ___________________________________________________________ 
   ___________________________________________________________ 
   ___________________________________________________________ 
   ___________________________________________________________ 
    
 
Vyhlásenie:  
Vyhlasujem, že som autorom prihlásených prác a mám na ne neobmedzené autorské  
právo. Súhlasím s podmienkami súťaže špecifikovaných v propozíciách súťaže.  
 
Dňa: _____________________  
 
                                                   
_______________________________ 
                                                             
vlastnoručný podpis 
 
 


