Kategorie 4. Kronika hlavního města

Počet obr.
Název snímku/seriálu – Datum vzniku

(u seriálů)

1
2
3
4
Kategorie 5. Nové Město

Počet obr.

Číslo Druh foto. čb./bar./experiment

Název snímku/seriálu – Datum vzniku		

CENA

Číslo Druh foto. čb./bar./experiment

2017

(u seriálů)

1
2
3
4

Další informace uveďte na zvláštním listě.
Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a svým podpisem stvrzuji souhlas s podmínkami soutěže.

Podpis: ................................................................................................
Datum: ................................................................................................

Přihlášku doručte/pošlete spolu s kvalitně zabalenými snímky
a CD s jejich datovou podobou do 27. února 2017 na adresu:
NIPOS-ARTAMA, Fűgnerovo nám. 5/1866, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2.
Pořadatel neručí za poškození snímků během dopravy.
Obálku zřetelně označte heslem PRAHA FOTOGRAFICKÁ.

21. ročník soutěžní přehlídky fotografií v Praze a o Praze, kterou pod záštitou
primátorky hlavního města Prahy a starosty Městské části Praha 1 organizuje
Společnost přátel fotografie ve spolupráci se Svazem českých fotografů
a NIPOS –ARTAMA, za finančního přispění hlavního města Praha a Ministerstva
kultury ČR. Ceny do soutěže věnují Centrum FotoŠkoda, Foma Bohemia, Nikon,
Olympus, Ricoh. Zúčastnit se mohou všichni, kdo fotografují Prahu.
Ve 21. ročníku jsou přijímány snímky, které vznikly od uzávěrky předešlého ročníku,
tedy od 29. února 2016.
CENA PRIMÁTORKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Cena Praha fotografická je hlavní cenou soutěže. Uděluje ji primátorka hlavního
města Prahy na návrh poroty soutěže tomu z autorů, který snímkem nebo souborem
snímků zaslaných do soutěže nejlépe obrazově vystihl život metropole
v posledním roce. Cena je věcná a primátorka ji osobně předá při slavnostním
vyhlášení výsledků a zahájení výstavy. Cena se uděluje napříč kategoriemi.

TÉMATA (KATEGORIE) SOUTĚŽE
1. KRÁSA PRAHY – historická i moderní architektura, interiéry i exteriéry,
městská zákoutí, zahrady, parky apod.
2. LIDÉ V PRAZE – život na ulicích, bydlení, odpočinek, děti, domácí zvířata apod.
3. PROBLÉMY PRAHY – ničení, chátrání a devastace, negativní vlivy
dopravy, turistiky, reklamy apod. na prostředí města
Speciální kategorie:
4. KRONIKA HLAVNÍHO MĚSTA – pražské události uplynulého roku, které
stojí za zaznamenání a uchování pro historii
5. NOVÉ MĚSTO – proměny, situace, pohledy a prvky typické pro tuto část Prahy,
charakteristické pro její podobu a odlišující ji od ostatních

TERMÍNY Vyhlášení soutěže: podzim 2016
Uzávěrka: 27. únor 2017
Porota: březen 2017
Slavnostní vyhlášení výsledků a vernisáž výstavy: 10. dubna 2017
Výstavy: Staroměstská radnice – duben 2017, Café Kamzík – duben 2017
reprízy, výběrové a individuální výstavy – červenec až prosinec 2017
CENY Cena primátora hlavního města Prahy – hlavní, věcná cena
Cena starosty Městské části Praha 1 – věcná cena, kterou získává autor fotografie vybrané
diváky na výstavě
Cena pro nejlepší černobílou fotografii FOMA Bohemia – fotografické zboží v hodnotě 5.000 Kč
Cena pro nejlepší experimentální fotografii OLYMPUS – fotografické zboží v hodnotě
10.000 Kč
Cena Svazu českých fotografů – věcná cena, uspořádání výstavy
Cena Zväzu slovenských fotografov – medaile
Ceny v kategoriích sponzorované firmami Centrum FotoŠkoda, Nikon a Ricoh
1. cena v každé kategorii – fotografické zboží nebo služby v hodnotě 6.000 Kč
2. cena v každé kategorii – fotografické zboží nebo služby v hodnotě 4.000 Kč
3. cena v každé kategorii – fotografické zboží nebo služby v hodnotě 2.000 Kč
ve speciálních kategoriích se uděluje pouze první cena
POROTA Vítěze vybere porota, složená ze zástupců organizátorů, sponzorů a profesionálních
fotografů zabývajících se Prahou. V každé kategorii bude udělena 1., 2. a 3. cena, ve speciálních kategoriích 1. cena. Porota udělí i čestná uznání. Cenu primátorky hl. města Prahy
vybere primátorka na návrh odborné poroty. Ostatní ceny vybírají rovněž na návrh poroty
ze všech kategorií kategorie zástupci firem a organizací. Porota si vyhrazuje právo některou
z cen neudělit, eventuelně ceny spojit. Může také snímky přeřadit do vhodnější kategorie.
PROPAGACE K výstavě bude vydán katalog/CD z vítězných a vystavených fotografií. Každý účastník
soutěže obdrží katalog zdarma.
PODMÍNKY K
 aždý účastník může zaslat maximálně 4 snímky do každé kategorie. Tematicky spjatý
SOUTĚŽE seriál do 5 snímků se počítá jako jedna fotografie. Doporučený formát minimálně
30x40 cm a odvozeniny při zachování kratší strany. Možno zasílat fotografie černobílé
i barevné. Přijímají se i snímky manipulované, experimentální. Snímky označte svým
jménem, adresou, nezapomeňte na název snímku, datum jeho vzniku a zvolenou kategorii. Všechny snímky vybavené známkami na zpáteční poštovné budou vráceny poštou.
Osobně si lze snímky vyzvednout během pražské výstavy. U vítězných a vystavených
snímků si pořadatelé vyhrazují možnost jich využít při propagaci soutěže a s ní souvisejících aktivit. Ke všem soutěžním pracím musí být přiložena jejich datová podoba (stačí
jedno CD). Datová podoba snímků musí mít minimální rozměr A4 (210x297 mm) při
rozlišení min. 300 dpi (2480x3425 pixelů) a být v jednom z barevných prostorů RGB,
CMYK. Jako datové formáty se připouštějí všechny obvyklé, zejména jpg, tiff, bmp.
VSTUPNÍ POPLATEK Každý účastník musí k přihlášce přiložit poplatek 100 Kč.
ADRESA SPF
PRO DALŠÍ Haštalská 4, 110 00 Praha 1
INFORMACE tel.: +420 721 843 942
e-mail: matejumm@seznam.cz
www.scf.cz

NIPOS-ARTAMA
Fűgnerovo nám. 5/1866, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2
tel.: +420 221 507 963, fax: +420 221 507 955
e-mail: sedlacek@nipos-mk.cz
www.nipos-mk.cz

PŘIHLÁŠKA – údaje o autorovi:

Jméno: 		
Věk: 		
Zaměstnání: 		
		
Adresa: 		
		
Telefon/Fax: 		
e-mail: 		
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH SNÍMKŮ
Všechny soutěžní snímky musí být v datové podobě na přiloženém CD.
Kategorie 1. Krása Prahy
Číslo Druh foto. čb./bar./experiment

Počet obr.
Název snímku/seriálu – Datum vzniku		

(u seriálů)

Název snímku/seriálu – Datum vzniku		

(u seriálů)

1
2
3
4
Kategorie 2. Lidé v Praze
Číslo Druh foto. čb./bar./experiment

Počet obr.

1
2
3
4
Kategorie 3. Problémy Prahy
Číslo Druh foto. čb./bar./experiment
1
2
3
4

Počet obr.
Název snímku/seriálu – Datum vzniku		

(u seriálů)

