Základní škola Svitavy, nám. Míru 73
ve spolupráci s Fotoklubem Svitavy
vyhlašuje 1. ročník fotografické soutěže

Fotografie s ekologickou tématikou.
EkoFokus je soutěž mladých fotografů zaměřená na problematiku ochrany životního prostředí
a environmentální výchovu.
Přihlašovat se mohou žáci všech typů základních škol, studenti středních škol a učilišť,
čtyřletých i víceletých gymnázií.
Cílem této soutěže je dát příležitost mladým lidem vyjádřit – vážně nebo vtipně – svůj postoj
k ekologii a ochraně životního prostředí, vyjádřit se k problémům vyplývajícím z existence
lidské civilizace, dát možnost upozornit na sporné otázky, či varovat před nebezpečími
ohrožujícími životní prostředí. Fotografie mohou zpodobňovat ochranářské aktivity, přírodní
jevy, úkazy související s činností člověka ve svém okolí, negativní i pozitivní působení
člověka na přírodu, krajinu a životní prostředí.
V soutěži očekáváme zejména práce vyjadřující postoje, pocity a hlavně vlastní názory
soutěžících.
Při hodnocení prací v jednotlivých kategoriích bude brán zřetel zejména na téma a obsah
fotografií, jejich kvalitu, originalitu nápadu, nevšední úhel pohledu na danou problematiku a
sdělovací schopnost fotografií.
Své práce do jednotlivých kategorií soutěže EkoFokus mohou zasílat jednotlivci i pracovní
týmy (max. 4. členové) odpovídajícího věku.

Věkové kategorie:
I.
6. a 7. ročník ZŠ, prima, sekunda VG
II.
8. a 9. ročník ZŠ, tercie, kvarta VG
III.
1. a 2. ročník SŠ, kvinta, sexta VG
IV.
3. a 4. ročník SŠ, septima, oktáva VG

Tématické kategorie:
F1
FOTOSTORY – reportáž
přehledně zpracovaný pravdivý příběh odpovídající zadání soutěže, max. 20 fotografií
v minimálním formátu 10x15cm opatřených doprovodným textem
F2
FOTOSTORY – fotopříběh
přehledně zpracovaný smyšlený příběh odpovídající zadání soutěže, max. 20 fotografií
v minimálním formátu 10x15cm opatřených doprovodným textem
F3
FOTOKOLEKCE – téma
kolekce minimálně 3 fotografií v minimálním formátu 15x21cm se společným tématem
odpovídajícím zadání soutěže
F4
FOTOKOLEKCE – časosběrné snímky
kolekce minimálně 3 fotografií v minimálním formátu 15x21cm vyjadřující časovou
posloupnost jevů odpovídajícím zadání soutěže
F5
FOTOMONTÁŽ – samostatná upravená fotografie
jeden obrázek odpovídající zadání soutěže v minimálním formátu 15x21cm, upravená
libovolným fotoeditorem, kombinace fotografií, koláž, vtipná či naopak varující fotomontáž
F6
FOTOGRAFIE – samostatná neupravená fotografie
jedna fotografie v minimálním formátu 15x21cm odpovídající zadání soutěže
Odevzdání soutěžních prací:
Soutěžní práce odevzdávejte výhradně v papírové podobě (vyvolané či vytištěné – nejlépe
laserovou tiskárnou). Na zadní straně musí soutěžní práce obsahovat:
název práce
jméno autora
kontakt na autora (adresa nebo e-mail nebo telefon)
Adresa:

Kontaktní osoba:

ZŠ Svitavy, nám. Míru 73
náměstí Míru 73
56802 Svitavy
Mgr. Jakub Velecký

tel: 461533627, 731441551

Termín: práce odevzdávejte do 31. 10. 2008
Vyhlášení výsledků: do 21.11. 2008
Práce budou vystaveny na podzim 2008 v prostorách školy a v Nadačním domě J. Plívy.
Výherci obdrží hodnotné ceny.
Podpora: www.zsmiru.svitavy.cz (Různé – Ekofokus)
Vaše dotazy rádi odpovíme: velecky@zsmiru.svitavy.cz
Budeme rádi, když nám svůj úmysl zúčastnit se soutěže EkoFokus oznámíte ještě v tomto
školním roce na výše uvedenou e-mailovou adresu. Děkujeme.
Záruky:
Pořadatelé se zaručují, že veškeré fotografie vrátí autorům, pokud tak požádají při
odevzdávání soutěžních prací do soutěže. Dále se pořadatelé zavazují k dodržování
autorských práv. Soutěžní práce budou vystavovány případně publikovány pouze v souvislosti
se soutěží EkoFokus. Další nakládání se soutěžními pracemi bude vždy konzultováno
s autorem.
Přejeme hodně úspěchů a těšíme se na soutěžní práce.

