
Mladí ochránci přírody vyhlašují

11. ročník fotografické soutěže

Příroda objektivem
 

určené všem obdivovatelům tuzemské přírody a těm, kteří se dovedou dívat
Soutěž je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (soutěž typu „C“).

Podmínky soutěže

Věkové kategorie
A – ročník narození 2010 a mladší B – ročník narození 2009 až 2004 C – ročník narození 2003 a starší

Přijímají se fotografie
! výhradně z tuzemské přírody
! barevné i černobílé
! dosud do této fotosoutěže nezaslané

Vyhodnocení
Každé kolo bude hodnoceno porotou, body se sčítají do celoročního hodnocení. Rozhodnutí soutěžní poroty je nenapad-

nutelné, výhru v soutěži nelze vymáhat.

Právo zveřejnění
S cílem propagace si pořadatel vyhrazuje právo zveřejňovat zaslané práce na internetu (náhled), v tiskovinách a případně na

výstavách bez nároku na odměnu. Zveřejněno může být: fotografie, jméno autora, název snímku a kategorie. Autor odpovídá za
souhlas objektů svých prací s případným zveřejněním. Ostatní využití prací se řídí autorským zákonem. Práce se zasílají prostřed-
nictvím elektronického formuláře

Veškeré informace k soutěži jsou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách pořadatele www.emop.cz.

Příroda objektivem

Vyhlášená témata
 

!  NEVIDITELNÍ 
… při běžném pohledu si jich nikdo ani nevšimne, jsou úžasně maskovaní, před chvílí zde byl a teď je tu již jen pár stop, žijí
zde, ale málokdo je viděl, jsou hodně plaší, vzácní...

 

!  Z MECHU a KAPRADÍ 
… pohádka v tajuplném lese prosvětlená sluncem, záhadné stavbičky – komu slouží?, něco zde žije?, je to vůbec možné, i s
podzimem je na co se dívat, jsou přehlíženy, ale mají svůj význam...

 Přijímají se fotografie
! maximálně 3 fotografie od jednoho autora v jednom kole – v případě více prací budou hodnoceny pouze první 3 (nadbytečné

fotky ani nevyčerpaný limit se nepřevádí do dalších kol) 
! ve formátu JPG s velikostí nejmenšího rozměru alespoň 1.500 px
! autor je fyzická osoba s uvedeným jménem a bydlištěm 

Zasílání fotografií
Fotografie se vkládají výhradně prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách www.ekosouteze.cz.
Pořadatel nenese odpovědnost za ztrátu dat.

Uzávěrky jednotlivých kol:   15.3.2022, 15.6.2022, 15.9.2022 a 15.12.2022

V případě pozdního vložení se práce zařazují do dalšího kola, práce vložené po 15.12.2022 budou vyřazeny.

Adresa pořadatele, kde lze získat další informace:
Mladí ochránci přírody, z.s.

Dittrichova 337/9, 120 00 – Praha 2
224 912 466, 606 900 286, CDM@emop.cz, www.emop.cz


