
Stránka 1 (celkem 2)  
KČT Kralupy nad Vltavou vyhlašuje XI. ročník fotosoutěže na téma „Kralupská turistika“ V roce 2017 soutěž proběhne ve třech kategoriích: I. Akce TOM a KČT Kralupy nad Vltavou (na fotografiích musí být na akci TOM a KČT viditelně zachyceni členové KČT Kralupy nad Vltavou. Výjimkou jsou akce KČT Kralupy nad Vltavou pořádané pro veřejnost – tam postačuje, jsou-li na fotografii zachyceni účastníci akce) II. Sportovní akce (organizovaná KČT Kralupy nad Vltavou nebo zařazená v plánu akcí KČT Kralupy nad Vltavou) III. Turistická momentka (volná fotografie z výletů a dovolených nepořádaných KČT Kralupy nad Vltavou) Prosíme, dodržujte kategorie! Zaslané fotografie, které tematicky nezapadají do vyhlášených kategorií, nemohou být do fotosoutěže zařazeny!  Pravidla fotosoutěže: 

• Je otevřená pro všechny členy KČT Kralupy nad Vltavou bez omezení. 
• Do každé ze soutěžních kategorií může účastník zaslat maximálně 3 fotografie. 
• Soutěžní fotografie může být černobílá nebo barevná, a to buď v digitální podobě, kdy podmínkou je fotografie v plném rozlišení včetně zachovaných metadat (informace o obrázku) nebo zhotovená na klasickém fotomateriálu, popř. vytištěná na kvalitní tiskárně na fotografickém papíře ve formátu 13 x 18 cm. 
• Zasílejte pouze snímky zhotovené v roce 2017. 
• Soutěžní fotografie v digitální podobě, jejichž rozlišení neumožní kvalitní tisk na fotopapír o rozměru 13 x 18 cm, nebudou do fotosoutěže zařazeny. 
• U soutěžních fotografií zaslaných do fotosoutěže pouze v digitální podobě bude zajištěn pouze standardní tisk na fotografický papír o rozměru 13 x 18 cm bez záruky výsledné kvality, která je důležitá vzhledem k tomu, že fotografie budou hodnoceny v tištěné podobě! 
• Ke každé zaslané soutěžní práci uveďte následující údaje – soutěžní kategorie, název snímku a jméno oblasti, kde byla pořízena. 
• V případě zaslání fotografií v digitální podobě uveďte do e-mailu jméno a adresu autora, každou fotografii pojmenujte názvem snímku (např. „Svítání v horách.jpg“) a uveďte soutěžní kategorii a jméno oblasti, kde byla pořízena. 
• V případě snímků v papírové podobě napište na zvláštní papír jméno a adresu autora a k tomu doplňte seznam názvů snímků. Je to z toho důvodu, aby „porotci“ posuzující fotografie neznali jméno autora a nebyli tím nijak ovlivněni. Vlastní fotografie pak popisujte na rubu měkkou tužkou nebo je opatřete štítky s vypsanými údaji.  Uzávěrka soutěže je v pondělí 8. ledna 2018, přičemž pro přijetí do soutěže rozhoduje datum poštovního razítka na obálce či osobní předání, v případě digitálních snímků datum odeslání fotografií. Vyhodnocení proběhne v pondělí 5. února 2018. Pro účely publikování výsledků na internetu posílejte všechny soutěžní fotografie v digitální podobě Peteru Vaňkovi na jeho e-mail: peter.vanek@email.cz, a to nejpozději v den uzávěrky fotosoutěže. Výherci jednotlivých kategorií budou odměněni. 



Stránka 2 (celkem 2)  
Výsledky fotosoutěže budou zveřejněny nejpozději v sobotu 17. února 2018 na našich internetových stránkách www.kralupska-turistika.cz/kct. Soutěžní fotografie zůstávají majetkem KČT Kralupy (při zachování autorských práv) a nevracejí se. Kontakt: Peter Vaněk, E-mail: peter.vanek@email.cz, Tel.: 605 180 475 


