II. Hor sa do divočiny! Fotografická súťaž
Oslávme európsku prírodu a sieť Natura 2000!
Európania môžu byť ešte stále pyšní na prírodné bohatstvo starého kontinentu, či už to je medveď hnedý, sokol rároh,
poniklec, alebo Panónska step s miernymi svahmi. Tešíme sa z ich krásy, využívame výhody, ktoré nám poskytujú a
berieme na seba zodpovednosť za ich ochranu pre budúce generácie. V Európskej únii je ochrana prírodného
bohatstva zabezpečená aj pomocou Smernice o biotopoch, Smernice o vtákoch a sieťou území Natura 20001.
Spolu chránia viac ako 1.000 druhov zvierat a rastlín a viac ako 200 takzvaných „typov biotopov”. Stratégia Zelenej
Infraštruktúry2 a udržateľného poľnohospodárstva hrajú taktiež dôležitú úlohu v zachovaní nášho prírodného
dedičstva.
KATEGÓRIE
Aby sme oslávili prírodné bohatstvo Európy, CEEweb pre Biodiverzitu spolu s Nadáciou Bulharskej Biodiverzity
a inými partnermi, medzi ktorými je aj Ochrana dravcov na Slovensku, organizuje fotografickú súťaž v dvoch
nasledujúcich kategóriách:
1. Krajina s nádychom divočiny – Odfotografuj krajinu s

prirodzeným prostredím, rodinnú farmu

s udržateľným spôsobom poľnohospodárstva, alebo peknú mestskú záhradu.
2. Divoké druhy – Odfotografuj európske divo žijúce druhy zvierat alebo rastliny v ich prirodzenom
prostredí.
Ukáž nám krásu chránených území Európy, fotkou prezentuj svoj pohľad na farmy šetrné
k životnému prostrediu a k poľnohospodárskej krajine a ukáž nám ako vie príroda prekvitať aj
v mestskom alebo človekom pozmenenom prostredí.
CENY
Prvé miesta v oboch kategóriách:



100 EUR a darčekový balíček od CEEweb ALEBO



dva dni v dych vyrážajúcej prírode bulharského pohoria Rodopy (chránené územia v sieti Natura 2000
Trigrad-Mursalitza a Rodopi-Zapadni) s miestnym fotografickým sprievodcom. Tu budeš mať možnosť odfotiť
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Pre viac informácií o sieti Natura 2000, chránených druhoch a vyhlásených územiach, prosím naštívte stránku Európskej komisie
a stránku siete CEEweb alebo inú stránku o ochrane prírody v tvojej krajine.
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O Zelenej Infraštruktúre sa dozviete viac na stránke http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/
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viaceré divoké druhy, ako napríklad balkánskych kamzíkov vrchovských, medveďa hnedého, tetrova
hlucháňa, murárika červenokrídleho, ďatľa dtrojprstého, horského jasoňa červenookého, orchideje a iné
vzácne druhy. Viac informácií o týchto územiach siete Natura 2000, príležitostiach turizmu v divokej prírode
a fotografovaní môžeš nájsť tu – http://www.bbf.biodiversity.org3
Špeciálne ceny:


Asociácia ochrany prírody Nimfea Nature Conservation Association4 ponúka špeciálnu cenu pre uchádzača,
ktorého fotografia najlepšie zobrazí rozumné a udržateľné využívanie krajiny. Výherca môže stráviť
jeden deň v ich vzdelávacom centre, v ktorom sa nachádza fotografická pozorovateľňa, pozorovacia veža, malá
zvieracia zoo, dobrodružný park.



Poľská spoločnosť pre ochranu prírody “Salamandra”5 ocení najlepšiu fotografiu z Poľska knihami
o divokej prírode.



Green Arts ocení najlepšiu fotografiu krajiny Karpát zobrazením víťaznej krajiny technikou „pressed
flower artwork” a článkom na www.greenarts.eu.

Výhercovia ceny verejnosti oboch kategórií: Tematický fotoalbum
PODMIENKY ÚČASTI
Uzávierka: 15. september 2014
Emailová adresa pre zasielanie fotografií: photocontest@ceeweb.org
Fotografie budú akceptované iba:


prostredníctvom emailu v elektronickom formáte (JPG) neprekračujúcom celkovú veľkosť 10 MB.



v maximálnom počte 5 fotografií od jedného uchádzača.



s názvom súboru obsahujúcim meno autora a názov fotografie v tvare: Meno_Priezvisko_Názov.jpg



e-mailovou správou so sprievodným textom, v ktorom bude uvedaná:
- lokalita (názov chráneného územia/ územia siete Natura 2000) alebo
- názov druhu na fotografii (chránený druh/druh Natura 2000).
- ak máš, napíš súvisiaci príbeh, opis alebo správu v rozsahu maximálne 3 vety (v angličtine).



typ súboru JPG (kompresia nesmie presiahnuť Adobe Photoshop jpeg viac ako 8)



s minimálnou veľkosťou: 3 megapixely (približne 2000 x 1500 pixelov)
Dôležité upozornenie! Upravované fotografie nebudú akceptované.
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Prosím, všimni si, že organizátori pokrývajú náklady na ubytovanie a stravu (tri noci) pre jednu osobu, náklady na sprievodcu a lokálnu dopravu v
rámci krajiny. Organizátori nemôžu garantovať pozorovanie všetkých vyššie spomenutých druhov, keďže ich výskyt z veľkej miery závysí od dennej doby a
sezóny. Súvisiace cestovné do a z Bulharska pre zahraničných uchádzačov a ďalšie náklady (vrátane daní, poistenia a iných nákladov) si hradí uchádzač
sám. Organizátori neberú zodpovednosť za personálne alebo materiálne škody alebo straty.
4

Tu sa dozvieš viac o Nimfea Association: http://www.nimfea.hu/english/index.htm
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Tu sa dozvieš viac o Salamandra: http://salamandra.org.pl/
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Čo sa nepovažuje za upravu fotografií?


Orezanie fotografie, vystrihnutie rušivých prvkov, zmena orientácie fotografie.



Zmena nastavenia jasu, kontrastu alebo ostrosti fotografie.



Zmena farby fotografie na čierno-bielu.



V prípade analógových fotografií korekcia skenovania / digitalizačných chýb (škrabance, prach, atď.)

Ostatné podmienky:


Musíš byť autorom fotografií a držiteľom autorského práva na všetky prihlásené fotografie.



Prijaté a vybrané fotografie budú uverejnené v on-line galérii.
V prípade, že uchádzač nespĺňa tieto požiadavky, organizátori si vyhradzujú právo vylúčiť
uchádzača zo súťaže!
HODNOTIACE KRITÉRIÁ

Prijaté fotografie budú hodnotené na základe:


Obsahu



Kreativity



Originality



Hĺbky environmentálneho a ochranárskeho posolstva



Profesionality

v každej kategórii porotou, ktorá pozostáva z profesionálnych fotografov a ochrancov prírody. V každej kategórii
vyberie porota jedno prvé miesto. Cena verejnosti bude udelená jednému výhercovi v každej kategórii, na základe
získania najvyššieho počtu hlasov vo verejnom hlasovaní na internetovej stránke CEEweb. Hlasovanie bude prebiehať
v týždni od 15. septembra od 12:00 do 22. septembra do 12:00. Výhercovia budú informovaní prostredníctvom emailu
25. septembera a mená výhercov budú zverejnené na stránke CEEweb (www.ceeweb.org).

Všeobecné podmienky
Organizátori nie sú zodpovední za porušenie autorských práv príspevkov. Akékoľvek porušenie autorského práva spadá do výhradnej
zodpovednosti uchádzačov. Predložením príspevku uchádzači automaticky súhlasia s podmienkami a taktiež udeľujú organizátorom a ich
partnerom právo bezplatne použiť ich príspevky na ich internetovej stránke a na tlačených alebo on-line materiáloch s uvedením mena autora
fotografie. V týchto prípadoch sa autori nemôžu dožadovať honoráru alebo náhrady za porušenie autorských práv. Organizátori ani ich partneri
nemôžu šíriť fotografie za účelom dosiahnutia zisku. Organizátori a ich partneri nesmú robiť žiadne významné úpravy prijatých fotografií bez
povolenia uchádzača.

Súťaž je finančne podporená Európskou komisiou.
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