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SÚŤAŽ FOTO A VIDEO  
 
 
TÉMA: „POD VODOU, NA VODE, PRI VODE,“  
Do súťaže je možné prihlásiť autorské klasické – analógové fotografie, digitálne fotografie a diapozitívy s tematikou 
vodných športov - potápania, plávania, jachtingu, vodného motorizmu a činností súvisiacich s danou témou. Snímky 
musia byť na zadnej strane označené menom a adresou autora, názvom snímky. Zo súťaže budú vylúčené fotografie, 
ktoré sa svojim obsahom priečia základným princípom morálky a pravidlám etiky. V každej súťažnej kategórii sa 
musia zúčastniť aspoň traja súťažiaci, v opačnom prípade budú ich súťažné snímky prezentované mimo súťaž. 
Organizátor uvíta, ak súťažiaci spolu s prácami zašlú aj vlastný autoportrét. 
 
A:  FOTO 
1:   ČIERNO - BIELA FOTOGRAFIA 
Maximálny počet prihlásených fotografií je 5 ks v minimálnom formáte 20 x 30 cm. Fotografie musia byť vyhotovené 
na foto-papieri ľubovoľnou technológiou. Do súťaže budú prijaté aj fotografie tónované alebo kolorované. 
2:   FAREBNÁ FOTOGRAFIA 
Maximálny počet prihlásených fotografií je 5 ks v minimálnom formáte 20 x 30 cm. Fotografie môžu byť vyhotovené 
z akýchkoľvek médií (digital, negatív, diapozitív...) a musia byť vyhotovené na foto-papieri ľubovoľnou technológiou. 
U digitálnych fotografií nie je možné, pri počítačovom spracovaní zasahovať do fotografie viditeľným spôsobom. Pri 
prípadných pochybnostiach porota takéto diela vyradí  zo súťaže. Mimo súťaže je možné zaslať aj fotografie extrémne 
počítačovo spracované, s rôznymi počítačovými efektmi, tieto však nebudú hodnotené, ale najzaujímavejšie tvorivé 
grafiky budú zaradené  do výstavy. 
3: DIAPOZITÍVY   
V celkovom počte 10 ks formátu 24 x 36 mm, alebo  6 x 6  cm vrátane seriálov. Diapozitívy musia byť založené v 
rámčekoch bez skla, označené menom a adresou autora, názvom snímky a čiernym bodom v ľavom dolnom rohu v smere 
pohľadu. 

B:  VIDEO 
Do súťaže je možné prihlásiť všetky autorské práce, nahraté vo formáte VHS, DVD, mini DVD, ktoré zachytávajú ľudí 
a ich život spojený s tématikou vodných športov, potápania, plávania, jachtingu, vodného motorizmu a činností 
súvisiacich s danou témou. To zahŕňa aj cestopisné filmy  a návštevy zaujímavých kútov zeme spojených z vodou..  
Video nahrávky nesmú presiahnuť dĺžku 30 min. a musia byť vo formáte prehrateľnom vo Windows Media Player.       
K  prihláške je nutné pripojiť krátku anotáciu filmu s komentárom v slovenskom (prípadne českom) jazyku, životopis 
a fotografiu autora.  
 
KATEGÓRIE: 
Do súťaže možno zasielať práce v dvoch kategóriách:  Junior – deti do 15 rokov 
                                                                                          Dospelí – nad 15 rokov 
 
UZÁVIERKA A SÚ ŤAŽNÉ POPLATKY: 
Termín zaslania súťažných diel: do   10.9.2013 
Súťažný poplatok:   10,- €/autor v kategórii dospelý 
                                                           5,- €/autor v kategórii junior  
 
Diela treba zaslať alebo doručiť na adresu organizátora: Zväz potápačov Slovenska, Wolkrova 4, 851 01 Bratislava  
Zásielku označiť heslom „Súťaž Foto-video“ 
                                                    
Termín uzávierky je záväzný, práce dodané po termíne nebudú zaradené  do súťaže. 
Hodnotenie súťažných prác bude posudzovať porota. 
 
HODNOTENIE A CENY 
Poradie v súťaži sa vytvorí bodovým ohodnotením každého predloženého súťažného diela. 
CENY: 
Hlavná cena súťaže Foto a Video  udelená bez ohľadu   na kategóriu 
Ceny za I.- III. miesto v každej súťažnej kategórii 
V prípade mimoriadne vydarených súťažných prác môže organizátor udeliť zvláštne ocenenie. 
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SÚŤAŽNÁ POROTA 
Odborná porota pozostáva z osobností vysokokvalifikovaných a znalých v oblasti fotografovania a filmovania. Porotu 
tvoria porotcovia menovaní organizátorom podujatia. 
Úlohou odbornej poroty je rozhodovať o poradí v súťaži, sledovať dodržiavanie pravidiel súťaže  a riešiť možné spory 
počas trvania súťaže. Rozhodnutia odbornej poroty sú konečné. Členovia odbornej poroty nemajú možnosť prihlásiť do 
súťaže svoje vlastné dielo. 
 
DISKVALIFIKÁCIA A PROTESTY 
Každý dôkaz o podvode, ktorý sa týka pôvodu súťažného diela prihláseného do súťaže, ako aj identity autora, ktorý ho 
realizoval, povedie k diskvalifikácii súťažiaceho. 
Protesty sa predkladajú v písomnej forme, nie však neskôr, ako hodinu po vyhlásení výsledkov. Každý protest sa 
predkladá predsedovi poroty s kauciou 33,- €, ktoré si po zamietnutí protestu ponechá organizátor súťaže. 
 
PLATNOSŤ PRAVIDIEL 
Prihlásenie sa a účasť na súťaži Foto a Video znamená akceptovanie tohto reglementu ako celku. Originál tohto textu 
je v jazyku slovenskom.  
 
VRÁTENIE SÚŤAŽNÝCH DIEL 
Usporiadateľ súťaže sa zaväzuje, že všetky súťažné snímky budú vrátené súťažiacim  do ôsmich týždňov od skončenia 
súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo z prihlásených súťažných prác vyhotoviť kópie, ktoré bezplatne použije na 
propagáciu a reklamu súťaže, Zväzu potápačov Slovenska a súťažiacich autorov. 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 9.7.2013                                                                                                   Ing. Roman Baláž 
                                                                                                                  Prezident Zväzu potápačov Slovenska 


