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Fotografia mesiaca Fotoklubu OBZOR
A. Základné princípy:

1. Fotografia mesiaca (FM) je dobrovoľná súťaž členov fotoklubu OBZOR, ktorej cieľom je zvýšiť 
aktivitu fotografovania, hodnotenia a komentovania fotografickej tvorby členov a tým prezentovať 
svoju fotografickú tvorbu aj navonok.

2. FM by mala byť úplne nová fotografia, ktorá ešte nebola nijako pred členmi fotoklubu prezentovaná.
3. FM sa môžu zúčastniť všetci tí členovia, ktorí sú registrovaní na www.fotoklub-obzor.com Títo 

členovia môžu vkladať fotografie do súťaže a hodnotiť fotografie na internete. Ostatní členovia 
môžu hodnotiť FM v druhej etape na klubovom stretnutí.

4. FM sa vyhlasuje v mesačných cykloch, s výnimkou letného obdobia, keď môže byť interval 
dvojmesačný.

5. Každé kolo FM prebieha v dvoch etapách. V prvej etape sú fotografie zaslané na webovú stránku a 
hodnotené na internete. V druhej etape, fotografie s troma najvyššími bodovými hodnoteniami sú 
hodnotené v papierovej podobe na klubovom stretnutí.

6. Víťaznou fotografiou já tá, ktorá získala najvyššie bodové hodnotenie v druhej etape hodnotenia. 
Táto fotografia je vystavená celý nasledujúci mesiac na úvodnej webovej stránke fotoklubu s 
uvedením autorstva a názvu.

7. Každé kolo FM je s dostatočným predstihom vyhlásené na webovej stránke fotoklubu, v časti 
„Informácie“. Ukladanie kandidátov na FM je možné na diskusnom fóre fotoklubu (Foto Galérie – 
Fotka mesiaca – Mesiac Rok).

B. Technické podmienky na FM:
1. FM sa v elektronickej podobe vkladajú takto upravené: Rozmery: 800 x X; formát súboru: jpg bez 

kompresie; názov súboru: Meno_fotografie.jpg (bez diakritiky, ak sú viaceré mená v názve 
fotografie, sú spojené podtržníkom). Do sprievodného textu sa napíše iba názov fotografie, s 
diakritikou bez podtržníkov. Nepíše sa tu nič iné.

2. FM v papierovej podobe autor prezentuje tak, ako by mala byť fotografia vystavená – s paspartou, 
bez pasparty a pod. Minimálny rozmer papierovej fotografie je 30 cm x X cm, v prípade štvorcového 
formátu 20 cm x 20 cm.

C. Postup vkladania FM v jpg formáte:
1. Autor si svoju fotografiu upraví a príslušný súbor pomenuje tak, ako je uvedené v B1. Súbor si uloží 

na vhodné miesto na lokálnom diskovom poli.
2. Prihlási sa na www.fotoklub-obzor.com zadaním mena a hesla.
3. Prejde na diskusné fórum – Foto Galérie – Fotka mesiaca – Mesiac Rok. Stlačí „Post Reply (Odoslať 

odpoveď)“.
4. Objaví sa mu príslušný „Mesiac Rok“; „Odoslať odpoveď“; „Re: Mesiac Rok“. Do textového poľa 

napíše meno FM v zmysle B1.
5. Samotný jpg súbor vloží cez pole „Názov súboru“, pričom súbor nájde uložený na svojom diskovom 

poli cez „Prehľadávať“. Ak je cesta k súboru správna, stlačí „Pridať súbor“. O úspešnom vložení 
súboru je informovaný hláškou.

6. Konečné odoslanie príspevku dosiahne stlačením „Odoslať“. Opäť o úspešnom zaslaní príspevku je 
informovaný hláškou.

 D. Spôsob hodnotenia FM:
1. Na účely hodnotenia FM na webovej stránke  (prvá etapa) – diskusnom fóre je zriadené elektronické 

hlasovanie. Hlasovať možno až po prihlásení. Každý hodnotiaci môže dať maximálne tri hlasy trom 
rôznym fotografiám. Hlasovanie nie je možné zmeniť.

2. Hodnotenie FM v papierovej podobe (druhá etapa) prebieha spôsobom pridelenia bodov príslušnej 
fotografii, od prítomných členov fotoklubu. Boduje sa od 1 (najhoršie) do 10 (najlepšie). Autor 
fotografie za svoju fotografiu nehlasuje.

1/1

http://www.fotoklub-obzor.com/
http://www.fotoklub-obzor.com/

