
Medvešký fotomaratón 

fotosúťaž 

 

Novohrad-Nógr{d geopark vyhlasuje nasledovnú fotosúťaž: 

V dňoch 3. – 5. júna 2016 sa v prvom cezhraničnom geoparku na svete uskutoční tretí Medvešský 

fotomaratón. Organizátori pripravia 48 hodinový program s cieľom poznania hodnôt a objavovania 

prírodných a kultúrnych kr{s menej zn{mej, zato veľmi rozmanitej krajiny v oblasti Medveša. Do 

programu  je zahrnuté aj nočné fotenie, v rámci ktorého organizátori osvetlia stredoveké hrady. 

Podrobné informácie o programe a podmienkach účasti: 

Web: http://www.foto-maraton.sk  

Facebook: https://www.facebook.com/medvessky.maraton/ 

Program: http://www.fotosmaraton.hu/sk/node/105  

 

Podmienky účasti v súťaži: 

Do fotosúťaže môžu byť zaslané fotografie, ktoré vznikli počas 48 hodinového fotomaratónu na 

jednotlivých miestach konania programu, resp. na území Medvešskej planiny a jej okolia.  Účastník 

fotosúťaže plne disponuje autorskými právami k zaslaným fotografiám. Témou fotografií je v prvom 

rade krajina Medveša, jej kr{sa, geologick{ rozmanitosť, vzťah človeka a krajiny, život tu žijúcich ľudí 

a pod. 

Kategórie: 

Fotografie očak{vame v nasledovných kategóriách: 

1. KRAJINA 

2. ĽUDIA 

3. ŽIVÁ PRÍRODA 

 

Súťažné fotografie musia spĺňať nasledovné kritériá: 

Jeden súťažiaci môže do jednej kategórie zaslať maxim{lne dve fotografie (t.j.  môže súťažiť celkom so 

šiestimi fotografiami) 

Fotografie je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: info@fotosmaraton.hu 

Fotografie musia byť nasledovne pomenované: menoucastnika_kategoria_poradovecislo (napr. 

jan_kovac_krajina_1) 

V sprievodnom e-maili prosíme uviesť nasledovné údaje: 

Meno účastníka: 

Telefónne číslo: 

E-mail: 

Rok narodenia: 

V prípade, že autor fotografiu pomenuje, prosíme uviesť k menu súboru fotografie aj daný názov. 

Technické podmienky: 

Pôvodné fotografie môžu byť do určitej miery digit{lne upravované. Za manipul{ciu s fotografiou sa 

nepovažujú tradičné fotografické korekcie, ako zmena farieb, tonality, jasu, prípadne odstr{nenie 

technických v{d vzniknutých počas fotografovania. Prijateľné sú aj fotografie vytvorené digit{lnymi 

technikami z viacerých z{berov (panor{ma, HDR, startrails). Nie sú prijateľné fotografie zo 

zmeneným obsahom – dodatočné pridanie, resp. odstr{nenie prvkov z fotografie. 

Veľkosť fotografií: dlhšia strana 1200 pixelov, fotm{t JPEG/JPG, maxim{lna veľkosť 1 súboru 1 MB. 

V prípade vybratia fotografie na výstavu budú autori oslovení o dodanie fotografie v originálnej 

veľkosti. 
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Dátum zaslania fotografií:  

30. júna 2016 

Zaslaním fotografií do súťaže autor súhlasí s podmienkami súťaže, zaslané fotografie spĺňajú všetky 

kritéri{. Vyhlasuje, že je autorom fotografií a že disponuje ich origin{lnou veľkosťou. Súhlasí, že na 

ním uvedený e-mail mu organiz{tori môžu zasielať inform{cie súvisiace so súťažou. 

Autorské práva: 

Zaslaním súťažných fotografií autor akceptuje súťažné podmienky a súhlasí, že organiz{tori môžu 

použiť súťažné fotografie v súvislosti s propag{ciou Medvešského fotomaratónu, v publikáciách 

súvisiacich s fotosúťažou, resp. následnou výstavou fotografií, na webových stránkach, resp. 

archivovaním fotosúťaže bez n{roku na honor{r pre autora fotografie. 

Organiz{tori súťaže vyhlasujú, že súťažné fotografie  nebudú použité na iné ciele a ak {no, bude tak 

urobené len po udelení súhlasu zo strany autora. 

Účastník fotosúťaže berie na vedomie, že je plne zodpovedný za prípadné porušenie osobných alebo 

autorských práv zhotovením fotografie a jej verejnou prezentáciou, vrátane materiálnej zodpovednosti 

súvisiacej s právnou ujmou. 

Organiz{tori si vyhradzujú pr{vo vylúčiť zo súťaže fotografie, ktoré ur{žajú ľudské pr{va, resp. ich 

obsah nesúvisí s vyhlásenými témami. 

Ocenenia: 

V každej kategórii budú udelené nasledovné ocenenia: 

Prvé miesto: n{kupn{ pouk{žka v hodnote 48 eur 

Druhé miesto: n{kupn{ pouk{žka v hodnote 32 eur 

Tretie miesto: n{kupn{ pouk{žka v hodnote 16 eur 

Ďalšie ceny: 

Cena verejnosti: n{kupn{ pouk{žka v hodnote 48 eur 

Zvl{štna cena pre fotografa do 18 rokov: n{kupn{ pouk{žka v hodnote 48 eur 

Zvl{štna cena pre fotografiu zobrazujúcu geologické hodnoty geoparku: n{kupn{ pouk{žka 

v hodnote 48 eur 

Hlavn{ cena: n{kupn{ pouk{žka v hodnote 128 eur 

Hlavnú cenu získa ten účastník súťaže, ktorého tri najlepšie fotografie získajú v celkovom bodovaní 

od poroty najviac bodov. V praxi to znamen{, že ak chce niekto získať hlavnú cenu, musí zaslať 

fotografie aspoň do dvoch kategórií.  

Odovzdanie cien, výstava fotografií. 

Autori ocenených a vystavených fotografií budú organizátormi oslovení do 20. júla 2016. 

 

Informácie: 

info@fotosmaraton.hu 

geopark.filakovo@gmail.com  

 

Predbežn{ registr{cia na fotomaratón: 

http://www.foto-maraton.sk/sk/#content4  
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