Dům dětí a mládeže

a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí n. L., p. o.

ve spolupráci se Sdružením dětí a mládeže TILIA
za podpory

Dopravního podniku města Ústí n. L., a. s., Města Ústí nad Labem
a Projektu Zdravé město a místní Agenda 21
vyhlašují
23. ročník fotografické soutěže k ochraně a tvorbě životního prostředí

Soutěž je určena:

dětem a mládeži z okresu Ústí nad Labem
Témata 23. ročníku:

- 1. Zvířecí obyvatelé města
- 2. Místa, o kterých se neví
- 3. Dominanty města
- 4. Město kultury a sportu
Kategorie:

1. - soutěžící ve věku 11 – 15 let
2. - soutěžící ve věku 16 – 19 let
Vyhlášení soutěže: 9. března 2016
Uzávěrka:
13. května 2016

Vyhlášení vítězů:

31. května 2016 *

* informace je předběžná, o přesném termínu budou všechny školy srozuměny e-mailem a
informace bude zveřejněna také na úvodní stránce www.ddmul.cz

Podmínky pro fotografie a způsob odevzdání:
- jsou přijímány pouze digitální fotografie a výhradně jen v elektronické podobě. Ty je možné odevzdat
uložené na CD (na níže uvedenou adresu) nebo zaslat na email: nase.mesto@seznam.cz (max. velikost
jedné zprávy je cca 10 MB, můžete zaslat rozděleně na několik e-mailů, využít server uschovna.cz nebo
zaslat odkaz na internetová úložiště).
- digitální fotografie by zároveň měly být pořízeny ve formátu JPEG a na maximální možné rozlišení daného
fotoaparátu, aby byly zachyceny skutečně kvalitní snímky.
- fotografiím dejte svůj originální název a spolu s nimi odevzdejte na zvláštní příloze vypsané své jméno a
příjmení, věk a kontaktní telefon. U školních dětí navštěvovanou školu a třídu. Zároveň uveďte přesný typ
fotoaparátu, kterým bylo foceno.
Další informace:
Ocenění:

- každý soutěžící smí do soutěže předložit v celkovém součtu nejvýše 10 fotografií
- v každé věkové kategorii bude vyhodnocen autor nejzdařilejších a nejzajímavějších fotografií.
Ten získá hodnotné ceny. V případě hojné účasti může být vyhodnoceno a oceněno více autorů.

Práce na CD přijímá a informace poskytuje: Jaroslav Černý, Dům dětí a mládeže, Velká Hradební 19, Ústí n. L.
tel. 475 210 861, 777 803 983, cerny@ddmul.cz
Účastník prohlašuje a přihlášením snímku do soutěže se zavazuje, že:
a) fotografii pořídil osobně, a má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu,
b) osoby zachycené na jím pořízeném snímku (snímcích) souhlasí se zveřejněním tohoto snímku (snímků),
c) poskytne bezúplatné právo užití snímku v plné kvalitě organizátorovi soutěže a souhlasí s jeho užitím organizátorem pro účely propagace města,
bez dalšího souhlasu autora.

