-

fotografie posielajte mailom na maspodhoran@gmail.com do 30.9.2021 - do predmetu
treba uviesť „KRÁSY PODHORANU“ (zasielať možné aj cez www.uschovna.sk, ...)
treba vyplniť prihlášku https://forms.gle/2pk158TnBF6We2FAA
(po vyplnení a odoslaní prihlášky v elektronickej forme už nie je potrebné prihlášku posielať mailom)

-

FOTOSÚŤAŽ „KRÁSY PODHORANU“ - PODMIENKY
Fotosúťaž „KRÁSY PODHORANU“ je určená širokej verejnosti, ako domácim tak aj turistom a
návštevníkom, či profi fotografom alebo amatérskym nadšencom fotografie a dospelým
alebo aj detským fotografom.
Jej cieľom je ukázať čo najširšiemu okruhu ľudí to najkrajšie a najlepšie, čo na území MAS
PODHORAN máme. Pri fotografovaní sa medze nápadom a fantázii nekladú, ale fotografie
musia spadať do jednej z daných kategórií .
KATEGÓRIE:
1. KRÁSY PODHORANU
2. NAŠE DEDIČSTVO
(kultúrne, historické pamiatky, pamätihodnosti, tradičná architektúra, tradičné podujatia,
uchovávanie zvykov, remeslá....)
3. ŽIVOT V PODHORANE
(aktivity realizované v území Podhoranu, ľudia, deti, komunitné aktivity...)
4. NAŠA DEDINA
(zábery z obcí územia MAS PODHORAN - Hlboké, Prietrž, Osuské, Hradište pod Vrátnom,
Jablonica, Cerová, Prievaly, Plavecký Peter, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Sološnica,
Rohožník, Kuchyňa, Pernek, Jablonové - zaujímavosti obcí, budovy, turistické atrakcie a pod.)
AKO SA ZAPOJIŤ...
- do každej z uvedených kategórií môže jeden prihlásený súťažiaci poslať maximálne
5 fotografií zhotovených na území MAS PODHORAN .
- v kategórii č. 5 – NAŠA DEDINA možno poslať max. 5 fotografií z každej z obce z územia
MAS Podhoran
- zaslané fotografie musia byť zaslané vo formáte . jpg a s max. veľkosťou súboru 10MB

pri každej fotografii musí byť uvedené miesto vyhotovenia

HLASOVANIE...
- z každej kategórie bude komisiou vybraných 5 fotografií, ktoré postúpia do FB hlasovania
na našej FB stránke MAS PODHORAN prostredníctvom „lajkov“
- o začiatku hlasovania budú všetci súťažiaci vopred oboznámení, tak isto bude informácia
zverejnené na webe a FB MAS PODHORAN
- odmenené budú z každej kategórie tri fotografie s najväčším počtom „lajkov“.
ODMENA...
- vecné darčekové ceny, diplom
- každý zapojený súťažiaci získa na konci roka kalendár na rok 2022 z vybraných súťažných
fotografií
PREZENTÁCIA FOTOGRAFIÍ...
- z vybraných fotografií bude vydaný kalendár na rok 2022.
- v prípade celoslovenskej súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP, ktorej
vyhlasovateľom je Národná sieť rozvoja vidieka SR budú zaslané vybrané fotografie
- všetky fotografie budú súčasťou databázy MAS PODHORAN a budú použité na
propagáciu územia MAS PODHORAN (web, sociálne siete, propagačné materiály, a pod).
- pri každom zverejnení fotografie bude uvedené meno autora.
VIAC INFO...
- pre viac info nás kontaktujte na tel. č. 0903 848 785 alebo mailom
- maspodhoran@gmail.com

