CHARITA OSTRAVA

ARMÁDA SPÁSY

Fotosoutěž v rámci Dnů proti chudobě v Ostravě 2018
Pořádají Charita Ostrava a Armáda spásy
Téma soutěže: Jak vypadá chudoba?
Termín trvání soutěže: 10. 5. – 1. 9. 2018
Výhra:
1. místo: dárkový poukaz v hodnotě 2.000,- Kč
2. místo: dárkový poukaz v hodnotě 1.000,- Kč
3. místo: dárkový poukaz v hodnotě 500,- Kč
Na nákup fotografických potřeb.
Pravidla fotosoutěže:







soutěž „Jak vypadá chudoba?“ je určena amatérským fotografům
účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle výše stanoveným způsobem fotografii na dané téma
každá fotografie smí být do soutěže zařazena pouze jednou
je možné vkládat pouze vlastní, autorské fotografie
fotografie nesmí být oceněna v jakékoliv jiné předchozí soutěži
fotografie musí být pořízeny v ČR

Jak se přihlásit:






soutěžní fotografie zasílejte na adresu: alena_valkova@armadaspasy.cz (do velikosti 4 MB/1
fotografie) nebo přes internetovou úschovnu: www.uschovna.cz (do velikosti 100 MB/ 3
fotografie) v termínu do 1. 9. 2018.
počet fotografií od jednoho autora je omezen na 3 fotografie
k fotografii přiložte své jméno a příjmení, kontaktní údaje; fotografie, které budou zaslány bez
kontaktních údajů vkladatele, budou ze soutěže vyřazeny
všichni účastníci fotosoutěže budou pozváni na vernisáž, popř. předání ocenění v říjnu 2018 do
hypermarketu Globus

Technické parametry fotografií:





fotografie se budou přijímat pouze v elektronické podobě
požadují se fotografie ve formátu .jpg, v černobílém nebo barevném provedení, ve velikosti
min. 1 MB/fotografie. Název fotografie musí obsahovat jméno autora a pojmenování fotografie
(např.: radim_novak_mlha.jpg)
doporučený formát snímku je 3:2

Výběr vítězných fotografií:



pořadí soutěžních fotografií rozhodují odborná porota pod vedením fotografky Zuzany Samary
o získání Výhry bude soutěžící informován e-mailem na adresu uvedenou při registraci do 10 dnů
od rozhodnutí odborné poroty

CHARITA OSTRAVA

ARMÁDA SPÁSY

Na ceny v soutěži není právní nárok.
Další:
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ze soutěže vyřadit fotografie:







které nesouvisejí s předmětem soutěže
které by mohly poškodit dobré jméno pořadatele
u kterých je pochybnost o autorských právech vkladatele
opakující se či podobné fotografie stejného autora
s neetickým obsahem nebo s vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem
které nevyhovují kvalitou nebo rozlišením

Přihlášením do fotosoutěže účastník vyjadřuje souhlas s použitím zaslaných fotografií a jména autora
na propagaci soutěže, jejich zveřejněním na výstavě, popř. pro další nekomerční, charitativní aktivity.

V případě dotazů k fotosoutěži jsme vám k dispozici. Těšíme se na zajímavé snímky a Váš
pohled na chudobu dnes.

Za pořadatele:
Bc. Alena Válková, Armáda spásy, E: alena_valkova@armadaspasy.cz
Mgr. Lenka Maděrová, Armáda spásy, E: lenka_maderova@armadaspasy.cz
Ing. Dalibor Kraut, Charita Ostrava, E: dalibor.kraut@charita.cz

