Prešovsh' samosprávny kraj
Poddukh'anske osvetové stredisko: Sovietskych. hrdinov 160/74, 089 01 Svidník
Mesto Stropkov - odbor školstva a kultúry. Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov

PR0 P0zíc1 E
regionálnej súťaže AMFO 2019
Charakteristika súťaže
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AMFO - postupovú súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby je najstaršou a
najprestížnejšou súťažou tohto druhu na Slovensku.
Súťaž je určená trom vekovým skupinám: deťom, mládeži, dospelým.
Súťaž nie je tematicky zameraná, ani vymedzená.
Súťaž sa koná každý rok.

11.

Ciele súťaže

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umeleckoodbomý rast jednotliva prostredníctvom pozvania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby
v oblasti amatérskej fotograňckej tvorby.
Súťaž
napomáha vyhľadávaniu talentovaných tvorcov, zároveň vytvára aj priestor pre
.
rozvoj umeleckej tvorivosti i technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých z rôznych
regiónov Slovenska, vytvára možnost' pre prezentáciu diel rôzneho tematického i žánrového
zamerania, vytvára priestor pre porovnanie ich umeleckej i technickej úrovne.
. Súťaž AMFO umožňuje rozvíjať umelecký talent, i technické danosti účastníkov
mladých
tvorcov i dospelých autorov, prispieva k zmysluplnému využívaniu voľného času v intenciách
súčasného spôsobu života.
4. Súčasťou súťaže a výstavy je vzdelávací a rozborový seminár.
.

-

III.

Riadenie súťaže

Vyhlasovateľ:

Národnéosvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR
Prešovský samosprávny kraj

Usporiadateľ:

POS Svidník
Mesto Stropkov

—

odbor školstva a kultúry

Miesto konania:

spoločenská sála kultúrneho strediska v Stropkove

Uzávierka súťaže:

27. marec 2019

Vernisáž výstavy a vyhodnotenie súťaže:

5. apríl 2019 o 16:00 h /na základe pozvánky/

Rozborový seminar: 5. apríl 2019 /na základe pozvánky/
Výstava potrvá do 30. apríla 2019

Krajská súťaž:

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

lV.
I.

Štruktúra súťaže

Základným stupňom súťaže je regionálne kolo. Z regionálnych postupových súťaží

postupujú diela na základe návrhov regionálnych porôt do krajských súťaži. Krajské
poroty navrhujú diela z krajských kôl do celoštátneho kola súťaže.

Súťažné kategórie:
I. veková skupina: autori do 16 rokov
a. kategória: čiernobiela fotografia
b. kategória: farebná fotografia
c. kategória: multimediálna prezentácia
d. kategória: cykly a seriály

ll. veková skupina: autori do 21 rokov
a. kategória:
b. kategória:
0. kategória:
d. kategória:

čiernobiela fotografia
farebná fotografia
multimediálna prezentácia
cykly a seriály

III. veková skupina: autori nad 21 rokov

(okrem poslucháčov a absolventov študijného odboru fotografia)
a. kategória: čiernobiela fotografia
b. kategória: farebná fotografia
c. kategória: multimediálna prezentácia
d. kategória: cykly a seriály

V. Podmienky pre súťažiacich
Prihlasovanie

tvorca fotoamatér, občan Slovenskej republiky.
2. Do základného kola súťaže sa súťažiaci prihlasuje podľa miesta svojho bydliska, alebo
pôsobenia. Ak sa v mieste jeho bydliska/pôsobenia neuskutoční regionálne kolo, môže sa
1. Na súťaži sa môžu zúčastniť každý

prihlásiť do regionálneho kola v inom regióne daného kraja, ak s tým budú súhlasiť
organizátori.
3. Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Národného
osvetového centra: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/amfo/, v časti „Chcem sa
prihlásiť“.

Súťažné podmienky
l. Súťažiaci sa prihlasuje do vekových skupín a kategórií podľa veku, ktorý dosiahol v roku
vzniku fotografie. Fotografia nesmie byť staršia ako 3 roky.
2. Podmienkou účasti v súťaži je predloženie autorskej fotografie alebo multimediálnej
prezentácie zodpovedajúcej základným kritériám tvorby a vnímania fotografie.
3. Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré sa nezúčastnili na žiadnom inom ročníku
súťaže AMFO.
4. Nie je možné prihlásiť ani diela zobrazujúce násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti
a humanizmu. Autor prechádza všetkými kolami súťaže s tými istými fotografiami
a multimediálnymi prezentáciami.

šírenia osvetovej činnosti v pôsobnosti organizátorov jednotlivých kôl súťaže a Národného
osvetového centra.
Súťažiaci prehlasujú, že sa oboznámili s podmienkami spracúvania osobných údajov
6.
Národným osvetovým centrom, ktoré je dostupné na www.nocka.sk alebo v Národnom osvetovom
centre.
V prípade nejasností kontaktujte odbornú pracovníčku pre filmovú a fotografickú tvorbu
POS vo Svidníku Katarínu Grúsovú tel. 054/75 21 068, e-mail: pgs-zucästitelslr amesto
Stropkov odbor školstva a kultúry Bc. Anežka Madzinová tel. 054/48 68 892, e-mail:
kov. k
anezkam '

va

V Stropkove: 27. februára 2019

PhDr. Mária Pajzinkovš'i

riaditeľka POS vo Svidníku

Mgr. Tib_or

Kum/čln

vedúci OSK Stropkov

