KOPANIČIARSKY REGIÓN –
MIESTNA AKČNÁ SKUPINA
M.R.ŠTEFÁNIKA 560/4, 907 01 MYJAVA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pri príležitosti 5. Výročia svojho založenia

vyhlasuje
Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina

fotografickú súťaž
„Na potulkách kopaničiarskym regiónom“
Pozývame nadšencov fotografie z nášho regiónu zapojiť sa do súťaže „Na potulkách
kopaničiarskym regiónom“. Ponúkame Vám týmto možnosť prezentovať Vaše fotografie z územia
MAS Kopaničiarsky región v obrazovej podobe. Je to príležitosť čo najlepšie zachytiť a predstaviť
v obraze to, čo je v našom území zaujímavé, originálne alebo výnimočné.
Územie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina:
Pokrýva katastrálne územia všetkých obcí a miest okresu Myjava (Brestovec, Brezová pod Bradlom,
Bukovec, Hrašné, Chvojnica, Jablonka, Kostolné, Košariská, Krajné, Myjava, Podkylava, Polianka, Poriadie,
Priepasné, Rudník, Stará Myjava, Vrbovce) a jedného mesta (Stará Turá) a 5 obcí (Bzince pod Javorinou,
Vaďovce, Višňové, Hrachovište, Lubina) z okresu N. Mesto nad Váhom

Cieľ súťaže:
Hlavným cieľom je vytvorenie zaujímavých výstupov z fotografií a zároveň obojstranná propagácia.
Tiež chceme umožniť prezentovať sa hlavne amatérskym ale i začínajúcim a príležitostným
fotografom. Chceme podporiť ich kreativitu a šikovnosť a ponúknuť im spoluprácu s KR - MAS.
Súťažne kategórie:
Súťaž bude prebiehať v nasledovných tematických kategóriách:
1. Príroda v štyroch ročných obdobiach
Prírodné krásy, zaujímavosti a úkazy kopaničiarskeho kraja
2. Tradície a remeslá
Inšpirácie z minulosti zachované do dnešných čias – jarmoky, folklórne podujatia, remeselníci
a ich práce apod.
3. Z kopaničiarskych sadov a záhrad
Plody maškrtky a ďalšie „špecialitky“ kopaničiarskeho regiónu
4. Pozoruhodnosti kopaničirskeho regiónu
Pamätihodnosti, kultúrne dedičstvo, turistické atrakcie nachádzajúce sa v území a iné
atraktivity, ktoré pútajú alebo môžu upútať pozornosť turistov
Pravidlá súťaže:
Do súťaže sa môže zapojiť každý fotograf, profesionál aj príležitostný, ktorý dosiahol vek 15 rokov.
Každý autor môže do príslušnej témy súťaže prihlásiť maximálne 3 súťažné fotografie, pričom každý
súťažiaci sa môže prihlásiť do všetkých tém (maximálne 12 fotiek).
Fotografie sa zasielajú vo formáte jpg napálené na CD s nasledujúcimi údajmi: Meno a priezvisko,
adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, emailová adresa, názov fotky, výber témy osobne alebo
poštou na adresu:
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investujúca do vidieckych oblastí
tel./fax: +421 34653 8344
mobil: +421 918 909

e-mail: peter.nemcek@mail.t-com.sk
www.kopaniciarskyregion.sk

IČO: 42025150
DIČ: 2022474399

KOPANIČIARSKY REGIÓN –
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OZ Kopaničiarsky región - MAS,
M. R. Štefánika 560/4,
907 01 Myjava
Zaregistrované fotografie budú zverejnené na web stránke www.kopaniciarskyregion.sk, kde budú
môcť za ne hlasovať návštevníci stránky. Link na hlasovanie bude zverejnený aj na Facebooku, aby
bolo hlasovanie prístupné čo najširšiemu okruhu ľudí. Z jednej IP adresy však bude možné zahlasovať
iba raz, pričom hlasujúci bude môcť vybrať v každej kategórii 1 fotografiu, ktorá ho najviac osloví.
Príjem fotografií začne od 1.6. a bude trvať do 28.9. 2012. Zasielané fotografie v digitálnej podobe by
mali byť v maximálnej kvalite, najlepšie v originály, avšak v minimálnej veľkosti 1 MB. Motív
prihlásenej fotografie musí byť v súlade s vyhlásenou témou fotografickej súťaže. Organizátor má
právo zaslanú fotografiu nezaradiť do súťaže, ak nespĺňa podmienky vyhlásenej témy súťaže.
Hlasovanie bude prebiehať od 1. do 19. októbra 2012. Zvíťazí fotografia, ktorá bude mať najvyšší
počet hlasov v danej kategórii. Fotografia s celkove najvyšším počtom hlasov bude vyhlásená za
absolútneho víťaza ročníka súťaže.




Víťazné fotografie – prvé tri v každej kategórii budú odmenené finančne i vecnými cenami.
Zároveň budú najlepšie fotografie prezentované na medzinárodnej poľnohospodárskej a
potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2013 v rámci expozície Kopaničiarsky región - MAS i na
ďalších zaujímavých podujatiach, na ktorých sa budú zástupcovia KR – MAS zúčastňovať.
Vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov súťaže sa uskutoční 23. októbra 2012 vo výstavnej sieni
KD Samka Dudíka, pri príležitosti slávnostného otvorenia výstavy fotografií „Na potulkách
kopaničiarskym regiónom“. Výstava bude exponovaná do 4. novembra 2012, pričom budú
vystavené najúspešnejšie fotografie v jednotlivých kategóriách.

Súťažiaci musia byť autormi súťažných snímok a súhlasiť s týmto prehlásením: „Čestne prehlasujem,
že som autorom fotografického diela podľa § 6 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach
súvisiacich s autorským právom, a že súťažná fotografia nebola zverejnená a vydaná v zmysle § 13
zákona č. 618/2003 Z.z.".
Vyhlasovateľ a organizátor fotografickej súťaže si vyhradzujú právo používať súťažné fotografie pre
svoje potreby ako ilustračné fotografie, prílohy do marketingových materiálov zmysle § 25 a §28
zákona č. 618/2003 Z.z.. Za takéto použitie fotografií nevzniká povinnosť uhradiť autorovi fotografií
odmenu.
Vyhlasovateľ a organizátor fotografickej súťaže sa zaväzuje uviesť na fotografiách meno autora.
Vyhlasovateľ a organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám
spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany súťažiacich (napr. prihlásenie fotografie, na ktorú
súťažiaci nevlastní autorské práva a pod.).
Partneri projektu:
Kopaničiarsky región – Miestna akčná skupina
Mesto Myjava

Ing. Ivan Bzdúšek
predseda KR - MAS
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