Fotovýstava na festivale o horách a cestovaní

Vysoké hory Nitra 2021

Výstava fotografií na festivale „Vysoké hory Nitra 2021“ je jeho sprievodným
podujatím. Napriek tomu, že výstava trvá len jeden deň, má ju počas neho možnosť zhliadnuť
až cca 800 návštevníkov festivalu. Výstavné priestory sú kapacitne obmedzené. Organizátor
si preto vyhradzuje právo rozhodnúť o tom, ktoré fotografie budú vystavené. Fotografie je
potrebné priniesť osobne na miesto konania festivalu v piatok 26.11.2021 od 15:00. Rovnako
je potrebné si fotografie po skončení festivalu osobne vyzdvihnúť. Organizátor fotovýstavy
zabezpečuje jej inštaláciu, deinštaláciu a propagáciu.
Miesto konania:

Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60, priestory vestibulu pred
veľkou zasadačkou

Propozície:
-

-

-

farebné a čiernobiele fotografie formátu 30x40(45) príp. odvodeniny na
fotopapieri, nie na odľahčených doskách a pod., odporúčame fotografie podlepiť
lepenkou, alebo tvrdým papierom, aby sa zabránilo ich prípadnému poškodeniu
fotografie musia obsahovať na zadnej strane informácie (autor, názov, E-mail
a telefón autora)
autor ku každej fotografii priloží jej popis, ktorý bude umiestený pod fotografiou
pre účely webovej propagácie fotovýstavy pošle autor svoju fotografiu, krátky
text o sebe ako aj o fotografiách, ktoré vystavuje na E-mail:
michalik.peter@gmail.com
usporiadateľ fotovýstavy, ktorým je Nitriansky horský spolok, si vyhradzuje
právo na bezodplatné zverejnenie fotografií pre účely propagácie výstavy

Témy fotovýstavy:
Hory a človek (outdoorové aktivity v horskom prostredí)
Horská krajina (panorámy hôr)
Cestovateľské expedície (fotografie z expedícií do exotických krajín)
Fauna a flóra
Turistické zaujímavosti Nitrianskeho kraja
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Fotovýstava na festivale o horách a cestovaní

Vysoké hory Nitra 2021
FOTOSÚŤAŽ
Počas výstavy fotografií bude prebiehať fotosúťaž.

Vyhodnotenie:
Fotografie bude hodnotiť porota zložená zo zástupcov organizátora a fotografov
prírody a krajiny. Do fotosúťaže nemôže byť umiestnená fotografia člena poroty.

Ceny:
-

1 cena poroty

Organizátor fotovýstavy:
Nitriansky horský spolok
Štiavnická 18
949 01 Nitra

Kontakt:
Mgr. Peter Michalík
E-mail: michalik.peter@gmail.com
Tel.: 0903/359 624

Autori, ktorí poskytnú fotografie na fotovýstavu zároveň dávajú súhlas organizátorovi so
spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, tel. číslo a E-mail autora.
Organizátor tieto údaje využije na účely propagácie fotovýstavy a festivalu Vysoké hory
Nitra 2021.
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