Propozície súťaže FOTOMARATÓN MARTIN 2014
2. ročník súťaže o najlepšiu fotografiu z mesta Martin
spojenú s prezentáciou fotografií
Organizátori:
Žilinský samosprávny kraj
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Mesto Martin
Centrum kultúry MARTIN, n.o.
Fotoklub Karola Plicku Martin
Partner podujatia: FOTOŠTÚDIO BaB Martin
Termín konania: 5. apríl 2014 o 10.00 h.
Prihlásiť sa môžete zaslaním prihlášky na adresu: Turčianske kultúrne stredisko
v Martine, Divadelná 5, 036 01 Martin, alebo elektronickou formou na e-mailovú
adresu: radoslav.pancik@gmail.com.
Uzávierka prihlášok: 31. marec 2014
Miesto konania: Mestská scéna Martin (úvodné stretnutie, odovzdanie nafotených
prác, rozborový seminár a vyhlásenie výsledkov).
Podmienky účasti:
1. Súťaže sa môže zúčastniť každý tvorca, fotograf.
2. Súťaž sa koná v dvoch kategóriách: autori do 16 rokov a autori nad 16 rokov.
3. Účastník súťaže je povinný riadne vyplniť prihlášku a zaregistrovať sa do 31.
marca 2014.
4. Účastník súťaže súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v evidencii
organizátora pre potreby súťaže. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím osobám.
5. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť účastníka, a to bez udania dôvodu.
6. Účastník súhlasí s tým, aby ním odovzdané snímky organizátori použili na
propagáciu Fotomaratónu, a to buď publikovaním v tlači, masmédiách, na výstavách,
alebo plagátoch bez nároku na honorár.
7. Porotou vybraná kolekcia fotografií bude vystavená v rámci Dni mesta Martin v
priestoroch Centrál pasáž v Martine.
8. Vytlačené fotografie zostanú majetkom TKS v Martine a budú slúžiť na propagáciu
fotografie v Turci.
Pravidlá súťaže:
1. V deň konania súťaže sa súťažiaci stretnú v priestoroch Mestskej scény. Tu si
každý účastník preberie svoje registračné číslo a dostane šesť tém. Témy sa
súťažiaci dozvedia v deň a na mieste konania podujatia.
2. Všetci účastníci budú fotiť kolekciu snímok na rovnaké témy.
3. Ako prvú snímku si súťažiaci odfotí svoje pridelené registračné číslo.
4. Do súťaže bude zaradená len kolekcia pozostávajúca zo šiestich fotografií na
vopred vyhlásené témy. Tieto témy musia byť zachytené v poradí, ktoré určí
organizátor súťaže.
5. Po štarte Fotomaratónu má súťažiaci 3 hodiny na zhotovenie súťažných snímok
kolekcie.
6. Účastníci si na súťaž musia priniesť vlastnú čistú kartu a zariadenie (kábel) na
prenos nafotenej kolekcie z fotoaparátu do počítača.

7. Fotografie musia byť nafotené vo formáte JPEG.8. Súťaž bude ukončená do 14.00
hodiny. Do toto času treba odovzdať súťažné snímky v priestoroch Mestskej scény
v Martine, kde bola súťaž otvorená.
Hodnotenie súťaže:
1. Odborná porota hodnotí jednotlivé fotografie najprv na internej porade bez účasti
autorov a publika, na ktorej prebieha výmena odborných názorov a spracovanie
výsledkov.
2. Následne porota hodnotí aj verejne pred súťažiacimi a divákmi na odbornom
rozborovom seminári, ktorý sa bude realizovať formou prezentácie fotografií
prostredníctvom dataprojektoru.
3. Porota urobí analýzu viacerých aspektov všetkých súťažných fotografií predovšetkým posúdi umeleckú a technickú stránku. Tieto odborné rozborové
semináre plnia funkciu edukačnej časti podujatia a sú veľkým prínosom pre
súťažiacich, majú výchovno-vzdelávací charakter a sú odborným zdôvodnením
rozhodnutia poroty.
4. Organizátori súťaže udelia diplomy a ceny za 1., 2. a 3. miesto v oboch
kategóriách na základe návrhu odbornej poroty tak, aby udelenie cien zodpovedalo
čo najobjektívnejšiemu umeleckému hodnoteniu vo vekových kategóriách.
5. Organizátor si vyhradzuje právo na základe kvality súťažných snímok niektoré
ceny neudeliť, alebo udeliť ceny navyše.
6. Výsledky súťaže budú vyhlásené po rozborovom seminári, ktorý začne po o 17.00
hodine.
Termín zaslania záväznej prihlášky:
Podmienkou účasti je doručenie prihlášky do 31. marca 2014, a to osobne, alebo na
poštovú adresu: Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 5, 036 01
Martin, P.O. BOX 104, alebo elektronicky na e-mail: radoslav.pancik@gmail.com.

Kontakt – bližšie informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, metodik Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine,
Divadelná 5, 036 01 Martin
tel. 043/4132394, mob. 0917/494 708
e-mail: radoslav.pancik@gmail.com, www.tks.sk

PRIHLÁŠKA
FOTOMARATÓN MARTIN
2. ročník súťaže o najlepšiu fotografiu
z mesta Martin spojenú s prezentáciou fotografií.
I. kategória: súťažiaci do 16. rokov
meno a priezvisko:
adresa:
e - mail:
tel. číslo:
II. kategória: súťažiaci nad 16. rokov

meno a priezvisko:
adresa:
e - mail:
tel. číslo :
Prehlasujem, že všetky uvedené informácie sú správne a súhlasím s podmienkami súťaže.
Svojím podpisom zároveň vyjadrujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na
účely všetkých kôl súťaže FOTOMARATÓN 2014 podľa Zákona 122/2013 Z z o ochrane
osobných údajov. Zároveň v prípade postúpenia dávam svoj súhlas na zverejnenie osobných
údajov v nevyhnutnom rozsahu na webových stránkach prevádzkovateľa a médií. Takisto
v prípade môjho postupu dávam svoj súhlas s uchovávaním mojich osobných údajov pre
účely archivácie v zmysle zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach.

................................
podpis autora

Evidenčný list s prihláškou zaslať:

Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Divadelná 5, 036 01 Martin
radoslav.pancik@gmail.com, www.tks.sk

