štochl

Slovenský poľovnícky zväz, Českomoravská myslivecká jednota,
redakcia časopisu Poľovníctvo a rybárstvo, redakcia časopisu Myslivost,
Klub fotografů přírody pri ČMMJ
vyhlasujú

FOTOSÚŤAŽ

Zlatý jeleň Slávu Štochla 2020
SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:
1. Cicavce
2. Vtáky
3. Ostatné živočíchy
4. Zo života poľovníkov

CD so súťažnými snímkami
zasielajte na adresu:

Slovenský poľovnícky zväz
Monika Patócs Khernová
Štefánikova 10,
811 05 Bratislava
Slovenská republika
Na obálku napíšte heslo:

Zlatý jeleň 2020

(prosíme autorov snímok, aby v zásielke uvádzali
aj e-mailový a telefonický kontakt)

UZÁVIERKA PRIJÍMANIA
súťažných snímok

30. 4. 2020

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

na
www.polovnictvo.sk, www.polovnickakomora.sk, www.polovnictvoarybarstvo.sk
Na súťaži sa môže zúčastniť každý fotograf zo SR a ČR bez ohľadu na členstvo
v poľovníckej organizácii alebo fotografickom klube, či asociácii.
Maximálny počet snímok od jedného autora je 5 pre každú kategóriu.
Do súťaže sa prijímajú snímky na CD v digitálnej podobe: formát JPG, GIF, TIF,
veľkosť 3 508 x 2 480 obrazových bodov (veľkosť A4 pri rozlíšení 300 dpi).
Veľkosť kratšej strany súboru (snímky) musí byť najmenej 1 575 obrazových bodov.
Každé CD čitateľne a nezmazateľne označte menom,
adresou autora a súťažnou kategóriou.
Ak budete súťažiť vo viacerých kategóriách, vytvorte na CD pre každú kategóriu
zložku s jej názvom a súťažné snímky umiestnite do príslušnej zložky.
Názov súboru (súťažnej snímky) musí byť napísaný malými písmenami, bez
diakritiky, interpunkcie a medzier (namiesto medzier použite podčiarkovník).
Názov snímky musí obsahovať meno autora a pomenovanie,
napríklad: tetrov_holniak_karol_novak.TIF
Nesprávne označené CD alebo chybne pomenované
súbory sa do súťaže nezaradia.
Zaslaním snímok do súťaže udeľuje súťažiaci súhlas s bezplatným použitím
snímok na propagačné a iné publikačné účely organizátorov súťaže.
(oprávnenie udelené ČMMJ na výkon práva použiť súťažné fotografie v súľade s § 46 českého
autorského zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon) a tiež súhlas so spracovaním osobných údajov
fotografa podľa českého zákona č. 101/2000 Sb. o spracovaní osobných údajov.

V prípade ocenenia snímky Cena firmy... získava na príslušný snímok partnerská
firma právo na bezplatné použitie ocenenej fotografie na propagačné a iné
publikačné účely partnerskej firmy.
Ceny: Podľa rozhodnutia odbornej poroty bude rozdelených najmenej 2000 €.
Okrem finančného ohodnotenia získajú autori najlepších snímok vecné ceny
venované organizátormi a sponzormi súťaže.

www.polovnictvoarybarstvo.sk

PARTNER SÚŤAŽE:

Vyhlásenie výsledkov a vystavenie vybraných
snímkov prebehne na Celoslovenských
poľovníckych slávnostiach – Dni sv. Huberta
a v Národním zemědělském muzeu v Prahe.
Čas bude ešte upresnený.
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