
Krajská knihovna v Pardubicích příspěvková organizace Pardubického kraje 
Oddělení regionálních a kulturních služeb vyhlašuje 10.ročník  
otevřené fotografické soutěže 

 
 
Pokoušíte se při fotografování o kreativní vyjádření? Vnášíte do svých prací svůj osobní 
pohled? Nevyhýbáte se humoru ani vážnosti? Hledáte při pohledu na neobvyklé a náhodné 
situace způsob, jak uchopit náladu a jedinečnost okamžiku? 
Právě pro vás je určená tato soutěž!  
Vneste do procesu fotografování tvořivost a hravost, zjemněte vaše obvyklé přístupy a 
nechte působit čas. Vaše fotografie upravujte minimálně, neměňte zachycení reality 
významným způsobem. Výsledná práce může být v rovině konkrétní i abstraktní. Zajímá 
nás vámi zachycené výtvarné vnímání i obsažená myšlenka… 
 
Soutěžní kategorie:   

1) Tak trochu jiná krajina 
Vliv člověka přetváří krajinu, a ta se mění. V horizontu několika let, i během jednoho 
roku. Rodná půda ustupuje komerčním stavbám, příměstské části obcí se stávají 
novými obytnými zónami. Kde nedávno rostlo obilí, dnes se prohánějí děti. Zastavení 
a pohled na tyto změny může nabídnout zajímavé výstupy.  
 

2) Rok v krajině 
Stejná místa v různých ročních obdobích. Místa oblíbená, náhodná, objevená při 
toulkách či plánovaných trasách. Jak se mění světlo, barvy, nálady ve volné přírodě, 
jaké detaily a scény  nabízí rozmanitost krajiny. Sledování proměn v cyklu a jejich 
zachycení v průběhu času. 
 

3)  Krajina lásky 
Jaký je vztah člověka k určitému místu? Jaké příběhy obyčejného života jej 
doprovází? Každodennosti a nepravidelné události jsou oslavou lidského bytí, 
zachycené v portrétech, skupinách, společenstvích i v citlivých aktech. 
 

Soutěžit můžete o ceny v celkové hodnotě 15 000 Kč! 
- 9 000 Kč jako finanční odměny za 1.– 3. místo v každé kategorii (1500, 1000, 500 Kč) 
- 1000 zvláštní ocenění dle uvážení poroty, 5 000 Kč věcné ceny) 
 
Práce ohodnotí odborná porota jmenovaná pořadatelem, z nejlepších příspěvků uspořádá 
výstavu v Krajské knihovně v Pardubicích. 
Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční 12.11.2013  
a bude spojena s oficiálním vyhlášením výsledků soutěže.  
V kategorii č.1 je každoročně udělována zvláštní cena soutěže „CENA JIŘÍHO PLATENKY“. 
 

Soutěž se koná za finanční podpory Magistrátu města Pardubic.  

   



 

Organizace a podmínky soutěže: 
1. Účastnit se mohou amatérští fotografové, občané EU  
2. Soutěžící může poslat maximálně 3 fotografie do každé kategorie, z toho jedna fotografie může 

být nahrazena seriálem o maximálně šesti fotografiích. 
3. Fotografie mohou být barevné i černobílé, zpracované klasickým fotografickým procesem i 

digitálně, nikde nezveřejněné a nepublikované 
4. K poštovní zásilce přiložte 

a) vyplněnou a podepsanou přihlášku včetně vašeho souhlasu s uveřejněním  a 
propagací fotografií 

b) poplatek 100 Kč (5 EUR) v mincích nebo nejlépe v známkách, pokud chcete 
fotografie vrátit poštou 

c) CD s fotografiemi v rozlišení minimálně 30x20cm při 300 DPI pro 
internetové zpracování soutěže (není podmínkou) 

5. Pořadatel si vyhrazuje právo na využití oceněných fotografií k propagačním a výstavním 
účelům. Z vybraných snímků bude pořízena výstavní kolekce, fotografie budou vráceny po 
reprízách výstav. 

6. Pořadatel není zodpovědný za poškození či ztrátu vzniklou během dopravy. 
 
7. Fotografie zhotovené na papíře od rozměrů 18 x 24 cm, 

neadjustované (bez paspart, rámečků, rámů apod.) označené na zadní 
straně:  
jméno autora, poštovní adresa, e-mailová adresa, kategorie, název fotografie, u 
seriálu jeho název a pořadové číslo fotografie (u dětí a mládeže rok narození)  

zasílejte do 30. září 2013 na adresu:  

FOTOSOUTĚŽ 
Krajská knihovna v Pardubicích 

Sukova třída 1620, 530 02 Pardubice 
 

Více informací získáte na tel: 466 513 131, Mgr. Iveta Komárová 
komarova.okpce@volny.cz, www.kkpce.cz 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PŘIHLÁŠKA:   
10. ročník otevřené fotografické soutěže  
 
 

Jméno a příjmení, 
titul 

 

Adresa  

Telefon  E-mail  

 
 Kategorie Název fotografie Počet 

fotografií 
u seriálu 

1) Tak trochu jiná krajina 
 

  

    
    
2) Rok v krajině   
    
    
3) Krajina lásky   
    
    

Souhlasím s uveřejněním zaslaných fotografií k propagačním a výstavním účelům. 
Datum a místo:        

-------------------------------------------- 
          podpis 

 


