Propozice celostátní fotografické soutěže
Vážení příznivci fotografie,
Fotoklub Plasy ve spolupráci s NTM Praha, MěÚ Plasy a generálním partnerem
Energoslužby, s.r.o. a pod patronátem člena Rady Plzeňského kraje pro životní
prostředí a zemědělství Ing. Petra Smutného
vyhlašuje 5. ročník FOTOSOUTĚŽE Plaská Lípa
na téma:

Voda v české krajině

Vyhlášení vítězů a slavnostní zahájení výstavy nejlepších fotografií se bude konat
20. srpna 2011 v zámeckém sále v Plasích. Výstava fotografií proběhne ve dnech
20. srpna – 11. září 2011.
Propozice fotosoutěže:
„Sestřičko vodo, děkuji ti,
že tak dlouho a trpělivě smýváš všechnu špínu světa.“
modlitba svatého Františka s Asisi.
Krajina je jako pergamen. Příroda a tedy i voda do ní píšou svoji historii. Bez potůčků, říček
a řek, tůněk a rybníků si českou krajinu ani neumíme představit. Proudící voda nebo hladina
rybníka zčeřená větrem oživí nehybné okolí a pohled na ně podvědomě přitahuje lidské oko.
Voda je živel, který přináší život a který dokáže také ničit a bořit.

Rozměr fotografií (barevné i černobílé): minimálně 24 x 30 cm a odvozeniny.
Soutěž je celostátní, mohou se ji účastnit amatéři i profesionálové.
Snímky zasílejte na adresu:
Fotoklub Plasy, Pod nádražím 128, 331 01 Plasy, a to nejpozději do 11. srpna
2011. Obálku se zásilkou výrazně označte nápisem „FOTOSOUTĚŽ“. Při zaslání více
snímků přiložte seznam s názvy.
Informace na http://fotoklub-plasy.wz.cz
Kontaktní email: adpro@iol.cz
Požadujete-li vrácení snímků, přiložte prosím známky v hodnotě 70 Kč. Pro zajištění
rychlého kontaktu na Vás, uveďte v zásilkách Váš mobil, email, atd.
Pořadatel nezodpovídá za poškození zásilky během jejího doručení.
Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční v sobotu 20. srpna 2011 v 15:00 hod. v
zámeckém sále prelatury Kláštera Plasy.
Kategorie a ocenění:
A. černobílá fotografie: 1. - 3. místo : hodnotné ceny
B. barevná fotografie: 1. - 3. místo : hodnotné ceny
Specielní cena :
Cena Rady Plzeňského kraje
Cena starosty Města Plasy

Hodnocení snímků :
Hodnocení snímků soutěže provede odborná porota jmenovaná radou fotoklubu, vedená
Mgr. Václavem Podestátem, pedagogem ITF Opava. Hodnotícím kritériem je výtvarná,
myšlenková a technická kvalita snímků.
KALENDÁŘ SOUTĚŽE :
Jmenování poroty:

do 1. března 2011

Příjem fotografií:

do 11. srpna 2011

Zasedání poroty:

do 18. srpna 2011

Slavnostní předání cen soutěže a zahájení výstavy:

20. srpna 2011

Výstavy v zámeckém sále prelatury Kláštera Plasy:

20. 8. až 11. 9. 2011

za Fotoklub Plasy
Jaromír Nový, předseda

