Pravidlá súťaže
Téma súťaže „Strieborná generácia“
1. Do súťaže sa môžu prihlasovať študenti stredných škôl (podľa aktuálneho stavu v šk. roku
2016/2017 študenti 1-4. ročníka stredných škôl, prípadne študenti kvinty a vyššie na 8-ročných
gymnáziách).
2. Súťaž bude prebiehať v čase od 1. júla do 15. októbra 2017
3. Každý autor môže prihlásiť do súťaže len jednu fotografiu, ktorá bola vyhotovená v čase
priebehu súťaže.
4. Obsah dokumentárnej fotografie by mal zachytávať život a aktivity seniorov v našej spoločnosti,
komunite, rodine. Môže ísť napríklad o fotografie z netradičných seniorských aktivít vo vašom
bydlisku, fotografie vlastných starých rodičov pri neobvyklých koníčkoch, fotografie
zachytávajúce medzigeneračné vzťahy a podobne.
5. Autor fotografie musí v čase konania súťaže spĺňať podmienky súťaže a v prihlasovacom
formulári čestne vyhlásiť, že fotografiu zhotovil sám a vlastní k nej neobmedzené autorské práva.
6. Pod pojmom „fotografia“ sa v rámci fotografickej súťaže rozumie snímka vytvorená
prostredníctvom fotoaparátu a iných zaznamenávacích technických prostriedkov, ktorá môže byť
upravovaná prostredníctvom grafických programov. Technické parametre fotografie: veľkosť –
do 6 MB; minimálne rozlíšenie – 2806x1984 px, formát – JPEG, technika – fotografovanie.
7. Každá fotografia musí mať vyplnený formulár prihlášky, ktorý je uverejnený na webovej stránke
www.striebor.net. V prihláške autor fotografie vyplní všetky povinné údaje, stručne fotografiu
opíše a formulár aj s fotografiou odošle na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške.
8. Autor prihlásením fotografie do súťaže, súhlasí s jej použitím na nekomerčné účely pre potreby
propagácie projektu „Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie.
Vybrané fotografie budú zverejnené na webovej stránke projektu striebor.net, na stránke
Katedry humánnej geografie a demografie PRIF UK a jej sociálnych sieťach.
9. Hodnotiaca komisia vyberie fotografie, ktoré postúpia do užšieho výberu – a na hodnotenie.
Organizátor si vyhradzuje právo neprijať fotografiu, ak nebola dodaná v požadovanej kvalite,
nespĺňala podmienky súťaže definované v štatúte, alebo sa nevenovala predmetnej téme.
10. Hodnotiaca komisia ocení tri fotografie. Organizátor si vyhradzuje právo neudeliť ocenenie, ak
žiadna súťažná fotografia nebude spĺňať podmienky súťaže. Ocenenie sa skladá z diplomu a
vecnej ceny. Cena diplomu a vecnej ceny je v hodnote 100, 50 a 25 eur (podľa umiestnenia).
11. Rozhodnutie komisie je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.
12. Ceny nie sú právne vymáhateľné.

