
SÚŤAŽ  PRE AMATÉRSKYCH  FOTOGRAFOV – DETI A MLÁDEŽ ZO 

ZÁKLADNÝCH  ŠKOL  AKO SÚČASŤ    BEHU  NÁDEJE  3. ROČNÍKA,  KTORÝ  SA 

USKUTOČNÍ   11. JÚNA  2016  V POVAŽSKEJ  BYSTRICI  PRI KINE  MIER. 

 

Veková kategória: od 6 rokov do 16 rokov. 

Téma fotografie:  najzaujímavejšie momenty  z  Behu nádeje  3.ročníka 

Technické požiadavky:  digitálne fotografie minimálne 1 kus, maximálne 3 kusy. Rozmery  pre 

porotu: komprimované v  JPG  -  72 dpi,  dlhšia strana  1024 pixelov . Každá fotografia má byť 

pomenovaná. 

Fotografie treba zaslať na e-mailovú adresu: katarina_beranova@yahoo.com                                                 

s kontaktnými informáciami autora /meno, priezvisko, adresa, základná škola, vek, číslo telefónu/. 

Tieto informácie  budú  ako prihláška a treba pripojiť  prehlásenie o autorstve fotografií. 

Uzávierka súťaže: do 31. októobra  2016   

Fotografie musia byť fotené výhradne počas športového podujatia Behu nádeje 3.ročníka dňa 11.júna 

2016. Majú zachytávať originalitu tohto podujatia, atmosféru podujatia, športového ducha,  

zachytenie pohybu v behu,  bojovnosť a radosť  vo výraze  tvárí  detí a mládeže, nové  priateľstvá 

a kamarátstva, radosť  z pohybu, športuje celá rodina... 

Vybrané fotografie budú vystavené  na  budúcom ročníku  Behu nádeje  4.ročníka v priestoroch kina 

Mier. Tento rok sme pripravili pre Vašu inšpiráciu „Výstavu fotografií z Behu nádeje“ 

predchádzajúcich ročníkov od  nášho autora  profesionálneho fotografa   Michala  Tvrdého                

od  15. mája 2016 do 15. júna  2016 vo vestibule kina Mier . 

Porota vyberie najlepšie fotografie na udelenie ocenenia: 

1. jednému autorovi hlavnú cenu súťaže  „Beh nádeje“ 

2. zvláštne ocenenie za originalitu 

3.mimoriadne ocenenie za zachytenie kamarátskych vzťahov a pomoci  pri dosahovaní  cieľa. 

Výsledky a slávnostné vyhodnotenie prebehne počas  Behu nádeje  4. ročníka v júni 2017. 

Najlepšie fotografie vybrané porotou budú zverejnené na budúcoročnej výstave počas Behu nádeje 

4.ročníka v júni 2017 . 

Porota  si vyhradzuje právo niektoré z cien neudeliť . Organizátori si vyhradzujú právo publikovať 

jednotlivé fotografie za účelom propagácie podujatia Behu  nádeje bez nároku autorov na honorár 

a tiež právo použiť fotografie  na výstave budúci rok počas Behu nádeje. 

Fotografie je potrebné zaslať  do konca októbra  2016  na adresu: katarina_beranova@yahoo.com 


