
 

 

 
 

 
 

 

II. Go-Wild!  

Fotografická súťaž 
Oslávme spoločne európsku prírodu a sieť 

chránených území Natura 2000! 
 

 

Európania môžu byť ešte aj dnes hrdí na zachovalé prírodné oblasti a ich bohatú druhovú diverzitu, či už je to 

medveď hnedý, sokol rároh, poniklec obyčajný alebo piesočné duny v teplej panónskej oblasti. Okrem 

obdivovania ich krásy a využívania služieb, ktoré nám poskytujú zároveň preberáme aj zodpovednosť za ich 

zachovanie pre budúce generácie. V rámci EÚ je ochrana prírody zakotvená aj v Smernici o biotopoch 

a Smernici o vtákoch a je zabezpečovaná aj formou budovania siete chránených území európskeho 

významu známej ako sústava NATURA 2000. Spolu je takto chránených viac ako 1000 druhov rastlín 

a živočíchov a viac ako 200 rôznych typov biotopov. Dôležitú úlohu pri ochrane nášho prírodného dedičstva 

zohráva aj Stratégia zelenej infraštruktúry (Green Infrastructure Strategy) a trvalo-udržateľný spôsob 

hospodárenia. 

 

 

KATEGÓRIE 
 

 
Na oslavu európskeho prírodného dedičstva vyhlasujú mimovládne organizácie CEEweb for Biodiversity 

a Bulgarian Biodiversity Foundation spolu s ďalšími partnermi fotografickú súťaž pre nasledovné kategórie: 

 

1. Krajina s nádychom divočiny – Fotografie zachovalých prírodných oblastí, ale aj fariem s tradičným 

trvalo-udržateľným spôsobom hospodárenia alebo prírodne zaujímavo upravených záhrad v mestách. 

 

2. Druhy v divočine – Fotografie voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín v ich prirodzenom 

prostredí. 

 

 

Ukážte nám krásu chránených území v Európe, predstavte nám farmy a oblasti, kde sa 

hospodári tradičným spôsobom a ukážte nám, ako sa dá príroda chrániť aj uprostred miest 

a sídlisk. 

 
 
 
 



 

 

CENY 
 
 

Prvé miesto v obidvoch kategóriách: 
 

• 100 EUR a darčekový balíček od CEEweb-u ALEBO 
 
• 2-dňová exkurzia do nádhernej prírody pohoria Západné Rodopy v Bulharsku (územia 

zaradeného do siete Natura 2000) s miestnym sprievodcom-fotografom. Môžete si tu odfotografovať 

množstvo voľne žijúcich živočíchov ako je kamzík horský balkánsky, medveď hnedý, hlucháň hôrny, 

murárik červenokrídly, ďatel trojprstý, jasoň červenooký, ako aj vzácne druhy rastlín, napr. 

vstavačov. Viac informácií o tomto území a jeho prírodnom bohatstve nájdete na 

http://www.bbf.biodiversity.org.* 

 

*Poznámka: Organizátori hradia náklady súvisiace s ubytovaním a stravou pre 1 osobu ako aj sprievodcu 

a miestne cestovné náklady v rámci Bulharska. Organizátori nemôžu plne zabezpečiť pozorovanie 

všetkých vyššie uvedených druhov, ktorých výskyt závisí od ročnej a dennej doby. Víťaz z inej krajiny 

ako je Bulharsko si hradí cestovné náklady (vrátane poplatkov, poistenia atď.) s dopravou zo svojej 

krajiny do Bulharska a späť z vlastných zdrojov. Organizátori nenesú žiadnu zodpovednosť za stratu 

alebo poškodenie majetku účastníka exkurzie. 

 

 

 Špeciálne ceny 
 
 

Prvé miesto v obidvoch kategóriách: 
 

• Pre autora najlepšej fotky s témou rozumné a trvalo udržateľné využívanie pôdy ponúka 

MVO Nimfea (Maďarsko) 1-dňový pobyt vo vzdelávacom stredisku Nimfea, ktoré zahŕňa okrem 

iného aj pozorovaciu vežu s možnosťou fotografovania voľne žijúcich zvierat, mini-zoo a zážitkový 

park. 

 Poľská spoločnosť na ochranu prírody „Salamandra“ odmení autora najlepšej fotografie 

z Poľska zaujímavými publikáciami o prírode.  

 

 Prvé miesto v hodnotení verejnosťou v obidvoch kategóriách (Cena verejnosti): Špeciálne 

foto-albumy. 

 

 

PODMIENKY 

SÚŤAŽE 
 

 
 

Termín: 15. septembra 2014 

E-mailová adresa, na ktorú treba posielať súťažné fotografie:  photocontest@ceeweb.org 

 

Podmienky prijatia fotografií do súťaže: 

 zaslanie v elektronickej forme na vyššie uvedenú e-mailovú adresu, formát .JPG, 

veľkosť fotografie maximálne 10 MB 

 maximálne 5 fotografií od jedného účastníka súťaže 

http://www.bbf.biodiversity.org*/
mailto:photocontest@ceeweb.org


 

 názov fotografie bude obsahovať meno autora a názov fotky a to v nasledujúcej forme: 

Meno_Priezvisko_Názov fotky.jpg 

 v e-maily budú ku každej fotografii uvedené nasledovné údaje: 

- lokalita (názov chráneného územia alebo územia Natura2000) ALEBO 

- meno druhu (chráneného alebo druhu zo zoznamu Natura2000)  

- prípadne krátky príbeh alebo iné relevantné informácie súvisiace s  fotografiou v rozsahu 

maximálne 3 vety (v angličtine) 

 fotografie vo formáte .JPG, ktorých úprava nepresiahne Adobe Photoshop jpeg väčší ako 8) 

 minimálna veľkosť 3 megapixely (približne 2000 x 1500 pixelov) 

 

Dodatočne upravované fotografie nebudú do súťaže prijaté!  

 

 

Za úpravu fotky sa nepovažuje: 

 

 

 Orezanie a zmena orientácie fotografie. 

 Úprava jasu, kontrastu a ostrosti fotografie. 

 Zmena farebnej fotografie na čierno-bielu. 

 V prípade analógových fotografií úprava počas skenovania / digitalizácie (odstránenie 

škrabancov, prachu, apod.). 

 

 

Ďalšie podmienky súťaže: 

 

 Súťažiaci musí byť autorom a vlastníkom autorských práv k prihlásenej fotografii. 

 Vybrané snímky zo súťaže budú publikované v online galérii. 

 

 

Organizátori si vyhradzujú právo vylúčiť zo súťaže tých súťažiacich a prihlásené 

fotografie, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky. 

 

 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 
 

 
 

Prihlásené fotografie budú hodnotené a posudzované na základe týchto kritérií: 

 

- Obsah 

- Kreativita 

- Originálnosť 

- Sila environmentálneho a ochranárskeho posolstva 

- Profesionalita 

  

Každú kategóriu bude hodnotiť samostatná porota tvorená profesionálnymi fotografmi a  ochranármi. 

V každej kategórii bude vybrané jedno prvé miesto. Cena verejnosti bude udelená na základe verejného 
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hlasovania na internetovej stránke CEEweb-u a víťazom sa stane fotografia, ktorá dostane najvyšší počet 

hlasov počas 1 týždňa hlasovania v termíne od 15.9.2014 od 12:00 hod do 22.9.2014 12:00 hod. Autori 

víťazných fotografií budú kontaktovaní formou e-mailu dňa 25.9.2014 a ich mená budú zverejnené na 

internetovej stránke CEEweb-u (www.ceeweb.org). 

 

Podmienky 

Organizátori nenesú žiadnu zodpovednosť za porušenie autorských práv. Akékoľvek súvislosti s  autorskými právami 

sú výhradnou zodpovednosťou prihlásených účastníkov súťaže. Účastníci súťaže prihlásením svojich fotografií 

automaticky súhlasia a akceptujú podmienky súťaže a udeľujú organizátorom súťaže a ich partnerom právo voľne 

publikovať prihlásené snímky na internete alebo cez tlačené materiály s uvedením mena autora fotografie. 

V takýchto prípadoch nemá autor fotografie právo žiadať finančnú alebo inú odmenu súvisiacu s  autorskými 

právami. Organizátori a ich partneri nemajú právo šíriť súťažné fotografie za účelom zisku. Organizátori a  ich 

partneri nemajú právo významne zasahovať a upravovať prihlásené fotografie bez súhlasu ich autora. 

 

 

 

 
Súťaž je finančne podporená Európskou komisiou. 

 

 

http://www.ceeweb.org/

