
Fotografická súťaž „Historické pamiatky MAS CEDRON - NITRAVA“ 
 

Obec Mojmírovce v spolupráci s kanceláriou MAS CEDRON – NITRAVA vyhlasuje fotografickú 
súťaž „Historické pamiatky MAS CEDRON - NITRAVA“, ktorá je určená predovšetkým pre 
deti a mládež, ale aj dospelých, amatérskych aj profesionálnych fotografov. Vaše súťažné 
fotografie čakáme do 10.09.2018. 
  
Ponúkame Vám týmto možnosť prezentovať Vašu obec z územia  MAS CEDRON - NITRAVA 
v obrazovej podobe a víťazné fotografie budú prezentované v stolovom kalendári na rok 2019. Stačí 
zachytiť vo fotografiách to, čo je vo Vašej obci zaujímavé, originálne alebo výnimočné a poslať to do 
súťaže. 
 
 
Téma 

• kultúrne dedičstvo - kultúrne a historické pamiatky (interiér aj exteriér), pamätihodnosti, 
tradičná architektúra, tradičné podujatia, uchovávanie zvykov, remeslá a pod. 

Kategórie 

• deti do 10 rokov 
• deti od 10 do 15 rokov 
• mládež od 15 do 18 rokov 
• dospelí nad 18 rokov 

Kto sa môže zapojiť ? 

• každý, kto chce svojimi fotografiami prispieť k zviditeľneniu svojej obce 

Ako sa zapojiť ? 

• do súťaže možno poslať max. 5 fotografií zhotovené v obciach MAS CEDRON - NITRAVA 
• zaslané fotografie musia byť vo formáte .jpg s minimálnou veľkosťou 1,5 MB, optimálne 

v  rozlíšení aspoň 1600 pixelov na šírku, vyššie rozlíšenia sú povolené 
• fotografie je možné fotiť digitálnymi zrkadlovkami, kompaktnými fotoaparátmi a tiež 

mobilnými telefónmi 
• pri úpravách ako je orez a zmena veľkosti fotografie (resampling) treba dbať, aby výsledná 

fotografia po úpravách nebola menšia ako 2MB a pomer strán ostal nezmenený t.j  4:3 resp. 3:2. 
• fotografie posielajte mailom na kalendar@mojmirovce.sk najneskôr do 10. septembra 

2018 (do predmetu správy uveďte: fotosúťaž 2018) + nezabudnite vyplniť prihlášku 
• fotografie (v elektronickej podobe) je možné odovzdať aj najneskôr do 10. septembra 2018  

s vyplnenou prihláškou na Klientskom centre obecného úradu v Mojmírovciach. 

Ako bude prebiehať hodnotenie? 

• hodnotiaca komisia vyberie v 1. kole zo súťažných fotografií tie, ktoré budú použité pre 
zhotovenie kalendára na rok 2019 a v 2. kole hodnotenia komisia rozhodne o víťazných 
fotografiách v každej kategórii 

Ako budú víťazi odmenení? 

• vecnými cenami 
• navyše každý účastník súťaže získa 2x kalendár na rok 2019 z vybraných súťažných fotografií  



 
Kde a ako budú fotografie prezentované? 

• vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien víťazom prebehne v mesiaci november/december 2018 
v priestoroch kancelárie MAS CEDRON – NITRAVA počas výstavy fotografií, na ktorú budú 
pozvaní všetci zapojení súťažiaci 

• pri každej forme prezentácie fotografie bude uvedený autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotografická súťaž „Historické pamiatky MAS CEDRON - NITRAVA“ 

PRIHLÁŠKA 

Zaslaním fotografie/í do súťaže „Historické pamiatky MAS CEDRON - NITRAVA“ 
vyhlasujem, že:  

• som autorom fotografie/í alebo mám právo na jej/ich použitie a zverejnenie,  
• som sa oboznámil a súhlasím s pravidlami a podmienkami súťaže „Historické pamiatky MAS 
CEDRON - NITRAVA“, ktorej vyhlasovateľom je obec Mojmírovce,  
• poskytujem obci Mojmírovce a kancelárii MAS CEDRON – NITRAVA nevýhradné právo na 
použitie fotografie/í v tlačenej alebo elektronickej podobe bez nároku na honorár s uvedením mena 
autora fotografie/í,  
• osoby, ktoré sú jasne identifikovateľné na zaslaných fotografiách, súhlasia s použitím fotografií  
na uvedené účely. 

Do súťaže zasielam nasledovnú/é fotografiu/e: 

Názov fotografie 1    ................................................................................................... 

Názov fotografie 2   ................................................................................................... 

Názov fotografie 3    ................................................................................................... 

Názov fotografie 4    ................................................................................................... 

Názov fotografie 5   ................................................................................................... 

Meno a priezvisko autora  ................................................................................................... 

Vek autora:     ................................................................................................... 

Poštová adresa:    ................................................................................................... 

Tel. a email kontakt:    ................................................................................................... 

  

          ................................. 

                podpis autora 


