AMFO 2021
49. ročník regionálnej súťaže amatérskej fotografickej tvorby
- propozície regionálnej prehliadky ZUČ Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum
Organizátor: Žilinský samosprávny kraj - Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
Uzávierka súťaže: 23. 4. 2021
Miesto konania: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne - výber
Poslanie:
Hlavným poslaním regionálnej súťaže je vytvoriť podmienky pre porovnanie a zhodnotenie
výsledkov súčasnej amatérskej fotografickej tvorby v regióne Orava a na Slovensku. Verejnou
prezentáciou súťažných prác na výstavách motivovať záujem verejnosti o fotografie rôzneho
tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického spracovania.
Základné hodnoty súťaže sú: rôznorodosť, ľudskosť, autentickosť.
Podmienky účasti na súťaži:
1. Súťaž je trojstupňová a delí sa podľa vekových a formálnych kritérií. Základným stupňom súťaže
je regionálne kolo. Z regionálnych postupových súťaží postupujú diela na základe návrhov
regionálnych porôt do krajských súťaží. Do základného kola súťaže sa súťažiaci prihlasuje podľa
miesta svojho bydliska alebo pôsobenia.
2. Odporúčaná téma pre 49. ročník je: RODINA.
3. Súťažiaci sa prihlasuje do vekových skupín podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku fotografie.
4. Podmienkou účasti v súťaži je predloženie autorskej fotografie alebo experimentálneho diela
v digitálnej a tlačenej verzii, zodpovedajúcej základným kritériám súťaže.
5. Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré vznikli v rokoch 2017 – 2021 a zároveň sa nezúčastnili
na žiadnom inom ročníku súťaže AMFO.
6. Nie je možné prihlásiť diela zobrazujúce násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti a humanizmu.
Rovnako ani diela nevhodne objektivizujúce a sexualizujúce ženské, mužské alebo detské telo.
7. Autor prechádza všetkými kolami súťaže s tými istými fotografickými dielami.
8. Autor nesmie prihlásiť rovnaké fotografie do viacerých kategórií v súťaži. Ide aj o varianty
v čiernobielej/farebnej fotografii.
9. Limit pre jednotlivé fotografické diela je maximálne 3 fotografie v kategórii čiernobielej
fotografie, 3 fotografie v kategórii farebnej fotografie, jeden súbor v kategórii cykly a seriály
a jeden súbor v kategórii experiment. Limit pre kategóriu cykly a seriály je minimálne 3
a maximálne 5 fotografií obsahovo i formálne jednotných.
10. V kategórii experiment je možné nahrať maximálne 10 fotografií a potrebné stručne objasniť
ich zámer. V prípade vytvorenia originálneho fotografického artefaktu je potrebné ho
zdokumentovať a nahrať ako digitálnu fotografiu, pričom je potrebné na výstavné účely odovzdať
originál. Ak dielo vyžaduje vystavenie v digitálnej forme, autor nie je povinný odovzdať fotografie
v tlačenej podobe.
Technické podmienky:
Do prihlášky je autor povinný nahrať link na stiahnutie digitálnych fotografií (napr. pomocou
internetového úložiska Wetransfer, Úschovňa, ulož.to a pod.). Fotografie musia byť nahrané
vo formáte jpg s 300dpi. Veľkosť nahraného súboru nesmie presiahnuť 100 MB. Každá fotografia
musí byť pomenovaná v presnom poradí: veková skupina.kategória_meno_priezvisko_názov diela.
Pre tlač fotografií je povinný formát 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm), 40 x 30 a štvorcový formát 30 x 30
cm. Každý autor je povinný označiť svoje súťažné fotografie na rube identifikačným štítkom, ktorý je

súčasťou prihlášky. Fotografie nesmú byť odovzdané adjustované. Odporúča sa podlepiť fotografie
v rohoch priesvitnou lepiacou páskou, aby sa predchádzalo ich poškodeniu počas inštalácie
a deinštalácie.
Prihlásenie:
Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového
centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit. Všeobecný tutoriál k prihlasovaniu účastníkov
nájdete na: https://www.youtube.com/watch?v=DpZCgtg4aUg
Pozor, po uzávierke (23. 4. 2021 sa už nedá prihlásiť).
Adresa na doručenie prác osobne alebo poštou na adresu: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom
Kubíne, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín.

Súťažné kategórie:
I. veková skupina: autori do 15 rokov
A. kategória: čiernobiela fotografia
B. kategória: farebná fotografia
II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov
A. kategória: čiernobiela fotografia
B. kategória: farebná fotografia
III. veková skupina: autori nad 25 rokov
A. kategória: čiernobiela fotografia
B. kategória: farebná fotografia
Bez rozlíšenia veku:
C. kategória: cykly a seriály
D. kategória: experiment (Experimentom sa rozumie dielo, ktoré hľadá nové prístupy
k fotografickému médiu či skúma podstatu fotografie a jej hraníc. (Môže využívať presahy do iných
médií, alternatívne fotografické techniky, inštalácie...)
Kritériá hodnotenia:
Umelecko-tvorivé
1. výber témy: konvenčnosť alebo objavnosť, tvorivosť, náhodnosť výberu témy alebo
dlhodobejšia koncepčná práca,
2. zachytenie správneho okamihu: náhoda alebo príprava na tento moment, pozorovanie,
3. opodstatnenosť výberu formy zobrazenia: čiernobiela fotografia, farebná fotografia,
formálne i obsahové odôvodnenie, adekvátnosť a vhodnosť uprednostnenia jednej z foriem,
4. kompozícia obrazu: práca so svetlom, línie, tvary, krivky, objekt v priestore, veľkosť záberu,
dôležitosť jednotlivých prvkov pre celkovú atmosféru fotografie,
5. zachovanie predkamerovej skutočnosti, alebo jej pretváranie zásahy pred záberom alebo
po snímaní v postprodukcii, počítačová manipulácia, úprava, problém verifikácie,
zachovanie prirodzeného vzhľadu fotografie, experimentálne techniky, ich odôvodnenie,
6. záznam videného v určitom čase na určitom mieste: záznam, konštatácia, umelecká
a estetická hodnota alebo len informatívna funkcia, splnenie zámeru a cieľa autora,
7. adekvátnosť použitia výrazových prostriedkov na zobrazenie myšlienky, významu
a posolstva fotografie alebo série fotografií, zrozumiteľnosť pre diváka, invenčnosť,
tvorivosť, jedinečnosť záberov,

Technické (v závislosti od veku autora a žánru hodnoteného diela)
1. technická kvalita záberu (ostrosť, v prípade neostrosti jej význam),
2. technická kvalita tlače (papier, zachovanie farebnosti, správnej tonality),
3. výber formátu, jeho opodstatnenosť pre význam záberu,
Odborné (pri reportážnej a dokumentárnej fotografii)
1. zverejňovanie pravdivých a overených informácií: zachovanie autenticity, bez zásahu pri
spracovaní,
2. odborný, informatívny prínos záberu,
3. zrozumiteľnosť a význam záberu.
Hodnotenie súťaže:
Po uzávierke súťaže autorské práce hodnotí trojčlenná odborná porota, ktorú menuje riaditeľ
Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Odborná porota realizuje výber a odporučí
organizátorovi kolekciu fotografií na krajskú súťaž amatérskej fotografie AMFO 2021. Vybratú
kolekciu do krajského kola doručí Oravské kultúrne stredisko na Krajské kultúrne stredisko v Žiline.
Výsledky súťaže:
Vyhlásenie výsledkov súťaže bude verejné a publikované na fb stránke:
https://www.facebook.com/osvetadk a na webovej stránke www.osvetadk.sk.
Finančné zabezpečenie:
Finančné náklady spojené so súťažou si každý účastník hradí sám.
Záverečné ustanovenia:
Nesplnením akýchkoľvek podmienok uvedených v týchto propozíciách nemusia byť súťažiaci prijatí
do súťaže, alebo môžu byť zo súťaže vyradení. Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasuje, že jeho
súťažné dielo má vysporiadané všetky práva viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva
a nevzťahujú sa na ne práva tretích osôb. Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľuje Oravskému
kultúrnemu stredisku v Dolnom Kubíne licenciu v neobmedzenom územnom či vecnom rozsahu
na celý čas trvania jeho majetkových práv k súťažným dielam v zmysle § 19 a nasl. zákona
č. 185/2015 Z. z., a to na tieto spôsoby použitia: vyhotovenie rozmnoženiny diel, zaradenie diel
do databázy, sprístupnenie diel verejnosti, verejné vystavenie diel. Súťažiaci udeľuje túto licenciu
bezodplatne a na účely propagácie súťaže. Súťažiaci prihlásením do súťaže vyjadruje súhlas
so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške pre účely súťažnej prehliadky v roku 2021
podľa Zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších zmien a doplnkov.

Propozície v plnom znení nájdete na stránke Národného osvetového centra:
https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/amfo/ v sekcii propozície alebo priamo na linku:
https://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2018/09/AMFO-2021-propozicie.pdf
Kontakt – bližšie informácie:
Mgr. Iveta Haplová, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne,
mobil: 0915 032 734, vytvarnictvo@osvetadk.sk

