Je vaší vášní a koníčkem focení?
Dokážete pomocí fotografie zachytit okamžik, zážitek, scénu či
předat nějakou emoci (pocit klidu, harmonie, napětí, krásy)?

POMOZTE NÁM ZDOKUMENTOVAT

PŘÍBĚH VZNIKU NAŠÍ
PŘÍRODNÍ ZAHRADY
V areálu školní zahrady bude do června 2017 provedena výsadba stromů
a keřů domácího původu, bude založena bylinková zahrádka, motýlí louka,
zhotoveno krmítko pro ptáky, ptačí budka a hmyzí hotel.
A) Podzimní část soutěže
(září - leden 2016)

B) Jarní část soutěže
(duben - červen 2017)

výsadba stromů a keřů
domácího původu
umístění hmyzího hotelu,
čmelákovníku
založení kompostu a
hřbitova odpadů
Uzávěrka 1. kola: 31. 1. 2017

založení bylinkové zahrádky
a motýlí louky
badatelsky orientovaného
vyučování

Uzávěrka 2. kola: 9. 6. 2017

Vyhlášení výsledků: 20. 6. 2017
Nejlepší snímky jednotlivých soutěžních kol budou zveřejněny na webové
stránce GOH. Z nejlepších fotografií bude ve vestibulu školy vytvořena
na konci června 2017 výstava.

Cílem této fotosoutěže nejsou atraktivní odměny, ale je to spíše nabídka
možnosti porovnat si své schopnosti s ostatními autory.
Fotosoutěž je určena všem obdivovatelům přírody a těm, kteří se dovedou
dívat.

Popis soutěže
Jak se můžete zúčastnit?
Účastník se zaregistruje do kurzu
www.gyohavl.cz/moodle/Základní kurzy/Soutěže/Fotosoutěž Přírodní zahrada.
Klíč do kurzu: fotosoutez Prosíme o aktualizaci kontaktu (e-mailové adresy) v databázi!
Názvy souborů: <příjmení>_<třída>_<název fotografie> (např. hruskova_kvinta A_Radost)
Soubory s fotografiemi uložte do složky s názvem <jméno_příjmení_třída>.
Celou složku zkomprimujte a vložte do příslušné části kurzu Fotosoutěž Přírodní zahrada.
Jaké fotografie mohou soutěžit?
Účastník může zaslat do soutěže pouze fotografie, které sám vytvořil. Soutěžní snímky se musí
vztahovat k tématu soutěže. Do každé části je možno zaslat max. 3 snímky! Proto vybírejte a
vložte opravdu ty nejpovedenější…
Soutěžit mohou jak fotografie z mobilů, tak fotografie z digitálních fotoaparátů (nesmí být nijak
upravovány), mohou být barevné i černobílé. Jejich doporučená „papírová“ velikost je 18x24 cm
až 24x30 cm. Formát vhodný k uložení na webové stránky (jpeg, png).
Doporučený datový objem vložené fotografie je 0,5 – 4 MB, přičemž administrátor má právo
upravit velikost fotografie z důvodu jejich bezproblémového zobrazení na webu.
Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit fotografie s neetickým obsahem a nezveřejňovat hanlivé nebo
jinak nevhodné komentáře k fotografiím.
Autor fotografie odpovídá za to, že k přihlášené fotografii nejsou vázána práva třetí strany a že
objekty na fotografiích nebudou vznášet žádné požadavky související s použitím fotografií.
Vyhlášení
Výherní fotografie určí porota fotosoutěže. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne
ve vestibulu GOH při vernisáži dne 20. 6. 2017.
Autor souhlasí s uveřejněním svého jména a příjmení u vystavené fotografie na webu a na výstavě
fotosoutěže. Autor souhlasí s bezplatným použitím fotografií pro účely propagace GOH a MSK a
v tištěných materiálech propagujících GOH a MSK.
Účastí v soutěži se všichni účastníci zavazují dodržovat tato pravidla. Účastník, který uvedl
nepravdivé údaje nebo učinil nepravdivé prohlášení ohledně podmínek pro účast v soutěži,
odpovídá za veškeré škody, které tímto jeho jednáním vzniknou, a je povinen odškodnit a bránit
organizátora před případnými následky.

