Sdružení dětí a mládeže TILIA
ve spolupráci s Domem dětí a mládeže a Centrem ochránců přírody TILIA
za podpory Města Ústí nad Labem, Zdravého města Ústí nad Labem,
Spolchemie, ZOO Ústí nad Labem a Foto-Hobby s. r. o.

a pod záštitou
primátora města Ústí nad Labem Mgr. Jana Kubaty,
náměstka primátora města Ústí nad Labem Jana Řeřichy
náměstkyně primátora města Ústí nad Labem Bc. Zuzany Kailové
a projektu Zdravé město a místní Agenda 21
vyhlašují
16. ročník fotografické soutěže k ochraně a tvorbě životního prostředí

Soutěž je určena: dětem, mládeži i dospělým z okresu Ústí nad Labem
Témata:

- 1. Zvířata ústecké ZOO
- 2. Nejzajímavější objekt města
- 3. Kultura a sport v Ústí
- 4. Labe a jezero Milada
- 5. Příroda na Ústecku
Kategorie:
1. žáci 2. stupně ZŠ
2. žáci středních škol
3. kolektivy do 19 let
4. dospělí

(J1)
(J2)
(K)
(D)

Podmínky pro fotografie a způsob odevzdání:

Vyhlášení soutěže: 24. března 2009

- digitální fotografie jsou přijímány v elektronické
Uzávěrka prací:
15. září 2009
podobě a to uložené na CD (na níže uvedenou
adresu) nebo zaslané na email: Nase.Mesto@seznam.cz.
Vyhlášení vítězů: září /říjen 2009
- digitální fotografie by zároveň měly být pořízeny ve formátu
JPEG a na maximální možné rozlišení daného fotoaparátu, aby byly zachyceny skutečně kvalitní snímky.
- klasické fotografie minimálně formátu 13 x 18 cm, doporučovaný rozměr 18 x 24 cm.
Další informace:

- každý soutěžící smí předložit max. 5 fotografií v jednom tématu se samostatnou přihláškou, tj.
celkem nejvýše 25 snímků.

- v každé kategorii jsou hodnoceny min. první tři místa a vítězové obdrží hodnotné ceny. Pořadatel
může udělit i několik dalších cen včetně zvláštního ocenění.
Technická pomoc a poradenství: FOTO-HOBBY nebo KODAK EXPRESS - p. Šťastný, Lidické náměstí
Ocenění:

Práce na CD i klasické fotografie přijímá a informace poskytuje:

Dr. Jan EICHLER, Dům dětí a mládeže
W. Churchilla 8, 400 01 Ústí nad Labem,
tel./fax: 475 209 922, reditel@ddmul.cz

Účastník prohlašuje a přihlášením snímku do soutěže se zavazuje, že:
a) fotografii pořídil osobně, a má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu,
b) osoby zachycené na jím pořízeném snímku (snímcích) souhlasí se zveřejněním tohoto snímku (snímků),
c) poskytne právo užití snímku v plné kvalitě organizátorovi soutěže a souhlasí s jeho užitím organizátorem pro účely propagace města, bez dalšího souhlasu autora.

S fotografiemi dodejte: - své jméno a příjmení, věk, adresu a telefon, (u školních dětí navštěvovanou školu a třídu)
- zvolené téma ( 1 – 5) a označení kategorie (J1, J2, K, D)
- typ fotoaparátu, počet mpx (megapixelů) a kvalita, na kterou bylo foceno
- ke každé fotografii její název
Přijde-li Vám vhod vzor formuláře k fotografické soutěži, můžete si jej stáhnout v elektronické podobě na stránkách www.ddmul.cz

