
Mladí ochránci pøírody vyhlašují

12. roèník fotografické soutìže

Pøíroda objektivem
 

urèené všem obdivovatelùm tuzemské pøírody a tìm, kteøí se dovedou dívat
Soutìž je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tìlovýchovy (soutìž typu „C“).

Podmínky soutìže

Vìkové kategorie
 A  – roèník narození 2011 a mladší  B  – roèník narození 2005 až 2010  C  – roèník narození 2004 a starší    

Pøijímají se fotografie
! výhradnì z tuzemské pøírody
! barevné i èernobílé
! dosud do této fotosoutìže nezaslané

Vyhodnocení
Každé kolo bude hodnoceno porotou, body se sèítají do celoroèního hodnocení. Rozhodnutí soutìžní poroty je

nenapadnutelné, výhru v soutìži nelze vymáhat.

Právo zveøejnìní
S cílem propagace si poøadatel vyhrazuje právo zveøejòovat zaslané práce na internetu (náhled), v tiskovinách a

pøípadnì na výstavách bez nároku na odmìnu. Zveøejnìno mùže být: fotografie, jméno autora, název snímku a kategorie.
Autor odpovídá za souhlas objektù svých prací s pøípadným zveøejnìním. Ostatní využití prací se øídí autorským zákonem.
Práce se zasílají prostøednictvím elektronického formuláøe

Veškeré informace k soutìži jsou prùbìžnì zveøejòovány na internetových stránkách poøadatele www.emop.cz.

Pøíroda objektivem

Vyhlášená témata
 

!  MODRÁ 
… v pøírodì prý tato barva není obvyklá, ale pøeci: obloha, vážky, voda, kvìty, sýkorky, turistická znaèka na
stromì, motýli, kousek duhy,... staèí se jen dívat

 

!  V POHYBU 
… v pøírodì je vše v pohybu (slunce, zajíci, ptáci, voda, stromy ve vìtru, mravenci, kameny,...)  staèí to jen vyfotit

 Pøijímají se fotografie
! maximálnì 3 fotografie od jednoho autora v jednom kole – v pøípadì více prací budou hodnoceny pouze první 3

(nadbyteèné fotky ani nevyèerpaný limit se nepøevádí do dalších kol) 
! ve formátu JPG s velikostí nejmenšího rozmìru alespoò 1.500 px
! autor je fyzická osoba s uvedeným jménem a bydlištìm 

Zasílání fotografií
Fotografie se vkládají výhradnì prostøednictvím elektronického formuláøe na webových stránkách www.ekosouteze.cz.
Poøadatel nenese odpovìdnost za ztrátu dat.

Uzávìrky jednotlivých kol:   15.3.2023, 15.6.2023, 15.9.2023 a 15.12.2023

V pøípadì pozdního vložení se práce zaøazují do dalšího kola, práce vložené po 15.12.2023 budou vyøazeny.

Adresa poøadatele, kde lze získat další informace:
Mladí ochránci pøírody, z.s.

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