verzia: 11/2014

Séria mesiaca Fotoklubu OBZOR
A. Základné princípy:
1. Séria mesiaca (SM) 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. SM sa môžu zúčastniť všetci členovia fotoklubu OBZOR, ktorí sú registrovaní na fóre
fotoklubu na www.fotoklub-obzor.com. Títo členovia môžu vkladať série fotografií do súťaže,
ako aj hodnotiť série fotografií
3. SM sa vyhlasuje v mesačných cykloch, s výnimkou letného obdobia, keď môže byť interval
dvojmesačný.
4. Každé kolo SM má na diskusnom fóre fotoklubu OBZOR samostatnú sekciu pod „Séria
mesiaca“
5. Každé kolo SM prebieha nasledovne – počas mesiaca sú jednotlivé série členmi uverejnené na
príslušnom fóre. Jeden člen môže zapojiť do súťaže maximálne 3 série fotografií v jednom
kole. Po skončení mesiaca sa spustí hlasovanie na fóre. Série s troma najvyššími bodovými
hodnoteniami sú víťazné. Ak majú niektoré série rovnaký počet hlasov, výsledné poradie
týchto sérií s rovnakým počtom hlasov sa určuje hlasovaním na najbližšom stretnutí klubu.
Tieto série sú prezentované autormi v papierovej podobe.
6. Víťazné fotografie SM sú po skončení hlasovania uverejnené na stránke fotoklubu v príslušnej
sekcii. Ich mená a názvy sérií sú uverejnené aj v príspevku v novinkách.
B. Základné podmienky série na SM:
1. Séria musí obsahovať fotografie, ktoré so sebou súvisia (napr. reportáž z nejakej akcie,
dokument nejakej činnosti, abstrakcie s nejakou spoločnou vlastnosťou a pod.)
2. Séria musí pozostávať z minimálne 3 a maximálne 5 fotografií
3. Séria musí mať aspoň jednu fotografiu odfotenú v aktuálnom mesiaci
4. V sérii môžu byť použité aj fotografie už uverejnené na fóre alebo inak prezentované pred
členmi klubu, nesmie však byť použitá fotografia zapojená v niektorom z predošlých kôl
súťaže
C. Technické podmienky série na FM:
1. Séria je uverejnená v jednom príspevku. Príspevok obsahuje názov série a 3 až 5 fotografií.
Maximálny rozmer fotografie je 1024 pixelov na dlhšej strane. Fotografie musia byť vo
formáte JPG.
2. Ak je potrebné prezentovať sériu fotografií v papierovej podobe pre určenie poradia, každá
fotografia série musí mať minimálny rozmer A4 (cca 20x30), v prípade štvorcového formátu
20 cm x 20 cm.
C. Postup vkladania série na FM:
1. Autor si fotografie zo série upraví, ako je uvedené v C1. Súbor si uloží na vhodné miesto na
lokálnom diskovom poli.
2. Prihlási sa na fórum na www.fotoklub-obzor.com zadaním mena a hesla.
3. Prejde na diskusné fórum – Foto Fórum » Séria mesiaca
4. Objaví sa mu príslušný „Mesiac Rok“; „Odoslať odpoveď“; „Re: Mesiac Rok“. Do textového
poľa napíše meno série v zmysle C1.
5. Každú fotku (jpg súbor) vloží cez „Pipojiť prílohu“ - „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. Postup zopakuje pre
všetky fotky série.
6. Konečné odoslanie príspevku dosiahne stlačením „Odoslať“. Opäť o úspešnom zaslaní
príspevku je informovaný hláškou.

D. Spôsob hodnotenia FM:
1. Na účely hodnotenia SM je na diskusnom fóre zriadené elektronické hlasovanie. Hlasovať
možno až po prihlásení. Každý hodnotiaci môže dať maximálne tri hlasy trom rôznym sériám.
Hlasovanie nie je možné zmeniť.
2. Hodnotenie SM v papierovej podobe (druhá etapa v prípade rovnosti bodov dvoch alebo
viacerých víťazných sérií) prebieha spôsobom pridelenia bodov príslušnej sérii od prítomných
členov fotoklubu. Boduje sa od 1 (najhoršie) do 10 (najlepšie). Autori týchto sérií nehlasujú.

