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PROPOZÍCIE AMFO 2018 
OKRESNÁ SÚŤAŽ AMATÉRSKEJ FOTOGRAFIE 

 
 
 

A. / Všeobecná charakteristika 
    
1.  AMFO je jednou z najstarších a najprestížnejších súťaží v oblasti amatérskej fotografickej 
     tvorby na Slovensku 
2.  Okresná postupová súťaž amatérskej fotografie je určená deťom, mládeži a dospelým v troch 
      vekových skupinách. 
3.  Okrem vekovej kategorizácie sa súťaž koná v troch základných kategóriách: čiernobiela 
      fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia. Tieto kategórie nie sú tematický  
      zamerané ani žánrovo vymedzené. 
4.  Regionálnu porotu vymenuje riaditeľ regionálneho osvetového strediska, ktoré organizuje 
     okresné kolo súťaže.  
5.  Najlepšie ocenené práce sú nominované do krajskej súťaže. 

 

B./ Kategorizácia účastníkov 
      

Súťažné kategórie: 
I.   skupina:  autori do 16 rokov  
a.  čiernobiela fotografia 
b.   farebná fotografia 
c.  multimediálna tvorba 
d.  cykly a seriály 
II.  skupina:   autori do 21 rokov  
a.  čiernobiela fotografia 
b.   farebná fotografia 
c.  multimediálna tvorba 
d.  cykly a seriály 
III. skupina:  autori nad 21 rokov  –  (okrem poslucháčov a absolventov študijného odboru 
fotografia) 
a.  čiernobiela fotografia 
b.  farebná fotografia 
c.  multimediálna tvorba 
d.  cykly a seriály 
 

C./ Podmienky a postup v súťaži 
 

1.  Súťaž je určená pre každého fotoamatéra, občana Slovenskej republiky. 
2.  Súťaž sa koná v autorskej tvorbe vlastných fotografií, alebo multimediálnych prezentácií 
      vytvorených v amatérskych podmienkach, pre vlastnú potrebu, nie pre komerčné 
      a propagačné účely.   
3.  Limit pre prihlásenie jednotlivých diel do okresnej súťaže je maximálne 10 fotografií 
      v kategórii čiernobielej fotografie, 10 fotografií v kategórii farebnej fotografie, max. 3 
      multimediálne prezentácie (maximálne do troch minút) od jedného autora a max. 2 cykly  
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      ( 1 cyklus môže obsahovať najviac 8  fotografií ). 
4.   Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré sa nezúčastnili žiadneho ročníka tejto súťaže, 
      nemožno prihlásiť fotografiu, alebo multimediálnu prezentáciu ktorá už v súťaži AMFO  
      súťažila v minulosti. Nemožno prihlásiť ani diela zobrazujúce násilie, alebo iné javy a činy 
      proti ľudskosti a humanizmu. 
5.  Súťažiaci sa prihlasuje do vekových skupín a kategórii podľa veku, ktorý dosiahol v roku  
      vzniku fotografie. Fotografia nesmie byť staršia ako 3 roky. 
6.  Ukážky z multimediálnych prezentácií alebo jednotlivé súťažné fotografie môže organizátor 
     so súhlasom autora použiť na propagáciu podujatia bez nároku na honorár.  

7.  Formát:  
     Pre kategórie čiernobielych a farebných fotografií je určený formát 30 x 40 cm, 30 x 45 cm 
     a jeho odvodeniny pri zachovaní rozmeru dlhšej strany; ako aj štvorcový rozmer 30 x 30 
     cm. Pre kategóriu multimediálnej prezentácie fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú 
     a výtvarnú líniu, je stanovený formát prehratia DVD - video; prezentácia nesmie presiahnuť 
     dĺžku 3 minút, na jej začiatku musí byť uvedený titulok s názvom diela a menom autora, 

     na záver treba uviesť titulok KONIEC. 
8.  Identifikačné údaje:  
     Na rube (zadnej strane) každej fotografie musí byť uvedené: meno, priezvisko, adresa a vek 
      autora, e-mailová adresa, názov fotografie, rok jej vzniku, súťažná skupina a kategória, 
      sídlo regionálneho osvetového strediska.  
      Tieto údaje musí obsahovať aj obal nosiča multimediálnej prezentácie; samotný nosič musí 
      byť označený menom autora a názvom prezentácie.  
9.  K zaslaným prácam treba priložiť vyplnenú prihlášku a uvedené údaje potvrdiť vlastno- 
      ručným podpisom.  
     Práce, ktoré nesplnia technické podmienky, nebudú do okresného kola súťaže prijaté.  

 
D. / Záverečné ustanovenia 

 
1.  Deti sú povinné prísť na súťaž v sprievode dospelej osoby (pedagóga, rodiča alebo inej  
     dospelej osoby), ktorá chráni ich bezpečnosť a rieši ich problémy organizačného či sociálne- 
      ho charakteru.  
2. Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasuje, že ich súťažné dielo má vysporiadané všetky práva  
     viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva a nezasahuje do práv a právom chránených  
     záujmov tretích osôb.  
3.  Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľuje  organizátorovi okresnej súťaže bezodplatný súhlas 
     na použitie súťažných fotografií v zmysle § 19 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský 
     zákon, a to najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela, zaradenia diela do databázy uvedenie 
     diela na verejnosti v rámci realizácie aktivít, za účelom šírenia osvetovej činnosti v pôsob- 
     nosti organizátorov jednotlivých kôl súťaže. 
4.  Súťažiaci prehlasuje, že sa oboznámil s podmienkami spracúvania osobných údajov 
      Ľubovnianskeho osvetového strediska, ktoré sú dostupné na www.osvetalubovna.sk 

                                                      
Súťažné fotografie a DVD doručte najneskôr do 18. 3. 2019 na adresu:   

 
Ľubovnianske osvetové stredisko 
Anna Dragannová 
Nám. gen. Štefánika 5 
064 01 Stará Ľubovňa 

http://www.osvetalubovna.sk/

