
 

 

FOTOSIEŤ Fotoklub POVAŽIE 

9. ročník súťažnej výstavy fotografií 

14. september 2019 /sobota/, kino Panorex Nová Dubnica 

 

Propozície výstavy: 

 Súťažnej výstavy FOTOSIEŤ Fotoklub POVAŽIE sa môže zúčastniť každý kto 
má záujem verejne vystaviť vlastné fotografie a tiež si popri tom zasúťažiť. 
Každý účastník si pri registrácii prevezme pre svoje fotografie pridelené čísla 
/5 ks/ na ich označenie. Pre účastníkov bude pripravená sieť, na ktorú si budú 
môcť pomocou vlastných štipcov zavesiť prinesené fotografie.  

 Každý účastník akcie môže vystaviť max. 5 ks fotografií min. rozmeru 20x30 
cm resp. max. formátu 30x45 cm. Pri panoráme to môžu byť fotografie s max. 
rozmerom 75 cm pre najdlhšiu stranu /samotné fotografie môžu byť nalepené 
na pevnom podklade/.  

 Každý z účastníkov realizuje inštalovanie fotografií na pripravenú sieť 
vlastnými prostriedkami /štipcami/ kde pri fotografiách vyvesí svoje meno a pri 
každej vyvesenej fotografii pridelené registračné číslo.  

 Je zakázané počas hodnotenia manipulovať s fotografiami resp. štipcami. Pri 
zistení porušenia tohto pravidla resp. inej nekorektnej manipulácie s 
hlasovacími štipcami účastníkom výstavy bude účastník vylúčený zo súťaže. 

 Po sčítaní pridelených hlasov /štipcov/ jednotlivým fotografiám bude vecnou 
cenou odmenená fotografia s najväčším počtom získaných hlasov /cena 
štipcového hlasovania návštevníkov výstavy/. 

 Tri najlepšie fotografie ktoré spomedzi všetkých účastníkov vyberie odborná 
porota budú na záver odmenené vecnými cenami a pamätným listom.    

 Organizátor si vyhradzuje právo na mierne časové korekcie v programe 
podujatia. 

 V prípade nutnosti rozhoduje operatívne o všetkých záležitostiach týkajúcich 
sa tejto súťaže vedenie o.z. Fotoklub POVAŽIE a toto rozhodnutie je pre 
všetkých účastníkov záväzné. 

 

 

 



 Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť registráciu účastníkovi, ktorý využíva 
poskytnutý priestor na komerčnú reklamu resp. jeho fotografie sú v rozpore s 
dobrými mravmi, sú politicky zamerané alebo porušujú zákony SR. Registrácia 
môže byť taktiež zrušená ak účastník svojim správaním alebo iným spôsobom 
narúša priebeh samotnej akcie. Účastník svojim podpisom v registračnej knihe 
na znak súhlasu potvrdí, že sa oboznámil s propozíciami súťaže, že im 
porozumel a tiež prehlasuje, že je autorom ním vystavených fotografií a ich 
vystavením neporušuje autorské práva. 

 V prípade potreby dodatočného hlasovania pri rovnosti odovzdaných štipcov 
bude rozhodnuté o konečnom poradí hlasovaním zúčastnených členov o.z. 
Fotoklub POVAŽIE.   

Časový harmonogram akcie 

9:30  Otvorenie akcie FOTOSIEŤ, registrácia účastníkov 
/registrácia bude následne možná až do 11:30 
hod./, vyvesenie fotografií na inštalované siete 

9:40-9:45  Kontrola splnenia podmienok súťažnej výstavy 
9:45-13.30  Prehliadka a hodnotenie fotografií, sprievodný 

program (fotoporadňa, živá hudba) 
13:30-13:50  Ukončenie hlasovania, sčítanie hlasov, vyhlásenie 

výsledkov akcie FOTOSIEŤ 
13:50-14:00  Zvesenie fotografií, ukončenie akcie 

 

Dôležité informácie, organizačné pokyny 

 Prineste si dostatočné množstvo štipcov pre vaše fotografie aby vám to čo si 
vystavíte neuletelo zo siete.   

 V prípade náhlej zmeny počasia je dobré mať pri sebe kúsok fólie na 
ochránenie fotografií pred prípadným dažďom alebo prehánkou. 

 Pre vystavujúcich a návštevníkov bude pripravené malé občerstvenie no 
v prípade ak vás zastihne väčší hlad resp. smäd bude sa možné za vlastné 
občerstviť alebo najesť v okolitých reštauračných zariadeniach. 

 Pre získanie doplňujúcich informácií môžete použiť naše kontaktné údaje 
uvedené na www.fotoklubpovazie.sk, radi vám odpovieme na vaše otázky. 

 V prípade nepriaznivého počasia sa akcia uskutoční v priestoroch vstupnej 
haly kina Panorex.  

 

 organizačný výbor 

Fotoklub POVAŽIE 

http://www.fotoklubpovazie.sk/

