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Súťažná výstava v rámci LETNÉHO FOTO FESTU 2018 

- propozície - 

 

Hlavný organizátor: 

Turčianske kultúrne stredisko v  Martine  

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 

 

Organizátori: 

Turčianska knižnica v Martine 

Martinský klub priaznivcov cestovania 

Fotoklub Karola Plicku Martin 

Fotoklub TuFoTím 

 

Časový harmonogram: 

13. jún 2018 – uzávierka prihlášok na súťažnú výstavu fotografií  

15. jún 2017 od 10.00 h do 14.00 h - inštalácia súťažných fotografií, každý autor si  zavesí svoje 

fotografie na vopred nainštalovaný závesný systém v priestore na námestí medzi  Slovenským 

komorným divadlom a Turčianskou knižnicou v Martine. 

Fotografie budú odinštalované 15. júna 2018 o 22.00 h. Autori si svoje fotografie budú môcť prevziať 

hneď v ten deň (15. júna po 22.00 h) alebo v pracovné dni v Turčianskom kultúrnom stredisku v 

Martine. 

Kto nebude môcť v stanovenom termíne inštalovať svoje fotografie, nech doručí svoje práce do TKS  

v Martine do 13. 6. 2018. 

Cena bude udelená za najlepšiu fotografiu ocenenú verejnosťou.  

Celková hodnota odmien ponúkaných organizátorom súťaže je cca 50 EUR vo vecných cenách.  

Prihlásiť sa môžete zaslaním prihlášky na  e-mailovú adresu: radoslav.pancik@gmail.com. 

E-mail musí byť v predmete označený nápisom – Letný foto fest 2018. 

 

Miesto konania:  

Výstava bude  umiestnená na námestí v priestore medzi  Slovenským komorným divadlom a 

Turčianskou knižnicou v Martine. 

 

Podmienky účasti: 

 - Výstavy sa môže zúčastniť každý amatérsky tvorca, fotograf, pričom vystavovať môže len 

 prihláškou zaregistrovaný fotograf. 
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 - V deň konania výstavy si každý účastník súťažnej výstavy osobne nainštaluje svoje fotografie 

(okrem prihlásených, ktorí fyzicky donesú svoje fotografie do 13. 6. 2018 a nebudú si ich môcť 

nainštalovať z dôvodu časovej zaneprázdnenosti).  

- Pre  účastníkov súťažnej výstavy bude pripravená sieť a  výstavné stojany, na ktoré si môžu 

pomocou vlastných štipcov alebo iných inštalačných pomôcok zavesiť svoju kolekciu fotografií. 

- V prípade inštalácie atypického fotografického diela je potrebné túto informáciu organizátorom 

súťaže oznámiť skôr, aby bolo možné včas zabezpečiť inštaláciu tohto diela. 

- Každý účastník bude môcť do súťaže prihlásiť maximálne tri diela. 

- Každý účastník bude mať priestor, ktorý by sa dal zaplniť 6 ks fotografií formátu max. 60x40 cm 

vrátane pasparty.  

 - Účastníci si musia priniesť  štipce a iné pomôcky na inštaláciu.  

 - Odporúča sa vystavovať fotografie vo formáte väčšom ako je A4.  

Inovatívne koncepty a formáty sú vítané. 

 - Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť účastníka, ktorý využíva prostriedky a priestor súťaže na 

komerčnú reklamu, resp. jeho fotografie alebo konanie sú v rozpore s dobrými mravmi, alebo porušujú 

zákony SR, a zároveň si vyhradzuje právo fotografie vybrať/nevybrať na základe rozhodnutia 

organizátorov podujatia. 

 - Účastník súhlasí s tým, aby fotografie použité na výstave organizátor použil na propagáciu podujatia 

Letný foto fest 2018, a to buď publikovaním v tlači, masmédiách, na výstavách, alebo plagátoch bez 

nároku na honorár.  

 

Tipy na záver: 

- Prineste si so sebou dostatočné množstvo štipcov a inštalačných pomôcok. 

- Pri výbere fotografií vyberajte ucelené kolekcie, aby lepšie pôsobili, nemiešajte formáty ani žánre.  

- Na súťažnú výstavu Letný foto fest 2018 si môžete priniesť aj vizitky na výmenu kontaktov medzi 

fotografmi a návštevníkmi podujatia.  

Organizátor  si vyhradzuje právo na zmenu programu. 

 

Kontakt – bližšie informácie: 

Mgr. Radoslav Pančík, metodik Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine, 

Divadelná 5, 036 01 Martin 

tel. 043/4132394, mob. 0917/494 708 

e-mail: radoslav.pancik@gmail.com, www.tks.sk 

 

 

http://www.tks.sk/
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VSTUPNÝ FORMULÁR - PRIHLÁŠKA 

Súťažná výstava Letný foto fest 2018 
                    
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                         poradové číslo          
                                                                                                                                      
                                                                                                                                                     
Meno a priezvisko: 

e-mail:___________________________________telefón:____________________ 
 
 
Číslo fotografie Názov fotografie Veľkosť fotografie 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

                                                                                                           
 
Dolupodpísaný /á/   ................................................. súhlasím -  nesúhlasím*  so spracovaním 
mojich osobných údajov uvedených v prihláške v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov v platnom znení pre účely podujatia Letný foto fest 2018. 
Jedná sa o uverejnenie mena a priezviska a fotografie v tlači, na webovej stránke a na 
facebooku Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Informácie o spôsobe nakladania 
s osobnými údajmi Vám poskytne  Turčianske kultúrne stredisko v Martine. 
Poučenie podľa § 14 ods. 3 zákona 18/2018 Z. z.: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek 
odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá 
vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho 
odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. 
                                                                                                            
 
                                                                                                             ....................................... 
                                                                                                                         podpis 
 
* nehodiace sa prečiarknite 
 


