FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ VELEHRAD 2008
PŘI PŘÍLEŽITOSTI DNŮ LIDÍ DOBRÉ VŮLE
MOTTO
Je to již devět let, kdy se na Velehradě konaly první Dny lidí dobré vůle, velké oslavy státního svátku Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, jejichž cílem je postavit
most mezi všemi lidmi dobré vůle bez rozdílu národnosti, politického přesvědčení nebo náboženského vyznání. Tento projekt, se státotvorným, historickým, charitativním
a společenským rozměrem, poukazuje na hodnoty křesťanské kultury, vznik vzdělanosti a státnosti a také na plody působení svatých Cyrila a Metoděje v našem geografickém
prostoru. Velehradské slavnosti patří k jednomu z mála projektů v České republice, jež se snaží přispět ke zlepšení vztahů ve společnosti.
Dobré zkušenosti všech, kdo se osobně každým rokem účastní Dnů lidí dobré vůle, nabízí nové možnosti rozvíjení osobních vztahů a setkávání se s významnými osobnostmi
politického, kulturního i sportovního světa i v kreativní rovině. O tom svědčí řada významných subprojektů.
V letošním roce je již po třetí vyhlášena FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ VELEHRAD 2008. Je to jedna z příležitostí, kterou si nesmíte nechat ujít!
POZVÁNKA K ÚČASTI
Fotografické soutěže Velehrad 2008 se můžou zúčastnit:
soutěž je otevřená všem návštěvníkům Dnů lidí dobré vůle, kteří se v letošním roce na Velerad vypraví s fotoaparátem
zájmoví fotografové, pro něž fotografování životním hobby
studenti středních a vysokých škol zaměřených na výtvarnou tvorbu a fotografii
Vítězové jednotlivých kategorií budou pozváni na slavnostní vyhlášení cen a vítězné snímky budou vystaveny na prestižní výstavě u příležitosti Dnů lidí dobré vůle 2009
na Velehradě. Formou putovní výstavy budou vítězné fotografie prezentovány také v řadě dalších měst České republiky.
Autoři vítězných fotografií závěrečného finále v každé žánrové kategorii obdrží následující ceny:
1. místo – peněžitou odměnu 10.000,- Kč
2. místo – mobilní telefon
3. místo – peněžitou odměnu 2.500,- Kč
JAK SE PŘIHLÁSIT?
Zaregistrujte se nejpozději do 2. 7. 2008 k účasti v soutěži na stránkách www.velehrad2008.cz v sekci „Fotografická soutěž Velehrad 2008“
a získejte tak následující výhody:
- Letos poprvé je připraven také malý fotografický workshop. V pátek 4. 7. 2008 si můžou registrovaní účastníci v praxi pod vedením zkušených lektorů vyzkoušet způsoby
současných trendů nasvěcování portrétu, získávají typy pro kreativní využití časů při fotografování a také zhlédnou zajímavé postupy úprav vzniklých fotografií. K dispozici
bude improvizovaný ateliér vybavený profesionální fotografickou technikou. Nebude chybět ani závěrečné hodnocení s možností konzultace vlastního portfolia fotografií.
- Každý zaregistrovaný účastník fotosoutěže obdrží po příjezdu na Velehrad akreditaci, která opravňuje držitele k volnému fotografování při všech událostech oslav Dnů lidí
dobré vůle.
- Registrovaní účastníci fotografické soutěže jsou zváni na zahájení výstav, a to včetně slavnostního vyhlášení výsledků fotografické soutěže Velehrad 2007 a vernisáže výstavy
fotografií Jindřicha Štreita apod.
Registrace není povinná. Zájemci o účast ve fotografické soutěži Velehrad 2008 mohou své soubory fotografií odeslat i bez předchozí registrace. Ta bude provedena automaticky po obdržení zásilky.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ VELEHRAD 2008
PŘI PŘÍLEŽITOSTI DNŮ LIDÍ DOBRÉ VŮLE
PRO ROK 2008 JSOU VYHLÁŠENY NÁSLEDUJÍCÍ TŘI KATEGORIE:
Fotografická reportáž
Vše od detailních snímků, polocelků nebo i užití celkových záběrů zvolených daných fotografických témat. Představení události z nového, neobvyklého úhlu. Vyjádřit dynamiku,
sílu emocí nebo přiblížit záběrem lidské úsilí nebo výkon.
Portrét
Obrazy lidí, dětí, nemocných, tváře, autoportréty, stylizované portréty, výtvarné záznamy, které odkryjí krásu člověka i jeho okolí, propojí realitu s fantazií.
Výstavní soubor
Fotografie jako výtvarný záznam viděné i vytvořené reality, záznam události světelně stylizovaný. Odrazy a odlesky reality v nových vjemových záznamech. Osobité vyjádření
formou fotografického konceptu. Obrazy, které přehodnotí linie mezi reálným světem a lidskou kreativitou. Myšlenkové soubory, které odkryjí krásu, záhadnost, kouzlo noci, světla
a stínu.
Doporučujeme u všech tří kategorií postihnout především jedinečnou atmosféru Dnů lidí dobré vůle na Velehradě.
Příklady možných tematických zadání: přípravy provázející oslavy, rodiny a děti, poutníci, řeholníci, slavné osobnosti a politici, vozíčkáři, ekologické a sportovní aktivity, atmosféra národní poutě na Velehradě, atmosféra dne i noci, Večer lidí dobré vůle, architektura apod...
PODMÍNKY ÚČASTI VE FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽI VELEHRAD 2008:
• Soutěže se mohou zúčastnit fotografové široké amatérské veřejnosti s trvalým pobytem v ČR, studenti výtvarných a fotografických středních a vysokých škol s trvalým pobytem
v ČR. Soutěž není určena pofesionálním fotografům.
• Je možné se přihlásit současně do všech 3 žánrových kategorií.
• Fotografie nebo tisky mohou být zaslané pouze v podobě souborů skládajících se minimálně ze 3 snímků a maximálně 10 snímků. Do každé kategorie lze přihlásit maximálně
2 soubory.
• Fotografie musí mít rozměr minimálně 24 x 30 cm, maximálně 30 x 40 cm. Tisky A4, A3.
• Fotografie mohou být pořízeny na jakoukoliv značku filmu. Fotografie pořízené digitálním fotoaparátem musí být bez efektních počítačových úprav. V kategorii Výstavní
soubor jsou všechny počítačové úpravy povoleny. Se zaslanými fotografiemi budeme zacházet opatrně a po soutěži zůstávají k dispozici pořadatelům k dalším výstavním nebo
publikačním prezentacím k propagaci soutěže.
• Všechny fotografie musí být pořízeny v období od 2. 7. do 8. 7. 2008 přímo v prostředí Dnů lidí dobré vůle na Velehradě.
• Nesmí to být záběry již oceněné jinou fotografickou cenou.
• Poslední datum pro provedení registrace je 2. 7. 2008. Registrace není podmínkou účasti v soutěži.
• Soutěžní fotografie je nutné zaslat na uvedenou adresu nejpozději do 27. 9. 2008. Adresa pro zaslání fotografií: PETARDA PRODUCTION a. s., Uhelná 25, 779 00 Olomouc.
Finanční odměna a věcné ceny budou vyplaceny přímo autorům v den vyhlášení vítězů soutěže (bude upřesněno na www.velehrad2008.cz).
• Všechny zaslané soutěžní fotografie musí být na zadní straně označeny štítkem. Štítek bude obsahovat následující údaje: jméno autora, adresu bydliště, telefon, e-mail, název
souboru/fotografie, celkový počet fotografií zařazených v souboru.
• Realizační tým Fotografické soutěže Velehrad 2008 si vyhrazuje právo nevyhlásit 1. místo. Rozhodnutí posuzující komise je konečné.
Výsledková listina soutěže bude k dispozici na internetových stránkách www.velehrad2008.cz po uzávěrce a vyhodnocení Fotografické soutěže Velehrad 2008.
• Autor souhlasí, že v případě vítězství poskytne pořadateli soutěže negativ, diapozitiv či digitální záznam pro výrobu katalogu oceněných prací. Pořadatel nenese odpovědnost
za jejich případnou ztrátu nebo poškození.

Podrobnosti o připravovaném fotografickém workshopu
a dalším doprovodném programu oslav Dnů lidí dobré vůle
se dočtete na stránkách www.velehrad2008.cz

