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39. RoČníK MEZInÁRoDní 
foTogRAfIcKÉ SoUTĚžE

soutěže se mohou zúčastnit všichni fotografové české 
a slovenské republiky, profesionálové i amatéři.

1)  Přijímají se fotografie černobílé i barevné, minimál-
ní délka strany 30 cm, maximální 60 cm (nePodlePené), 
ne starší Pěti let od vyhlášení soutěže. soubory (cykly 
a seriály) do šesti fotografií se Počítají za jednu Práci.  
v každém ze dvou tematickÝch okruhŮ mŮže autor zaslat 
10 Prací. (Pořadatel mŮže na návrh Poroty vystavit jen 
část cyklu či seriálu). 
fotografie je třeba označit těmito údaji: jméno a adresa 
autora, rok vzniku snímku (PříPadně doPlňující informa-
ce), označení soutěže tsttt 2017 a tematického okruhu 
a–b, název snímku (možno PřiPojit Poznámku o zařaze-
ní do soutěže o zvláštní cenu ekologické zemědělství).  
Pořadatelé uvítají, když autoři soutěžní fotografie dodají  
i v elektronické Podobě z dŮvodu dokumentace, ProPagace  
a archivace soutěže. 

2)  odbornou Porotu jmenuje hlavní Pořadatel.

3)  ceny – v každém to mohou bÝt uděleny tři ceny.

    

jedné z 1. cen bude Přiznána hlavní cena soutěže (věcná cena)  
v hodnotě 4.000 kč. 
zvláštní cena ekologické zemědělství 5.000 kč.

dále mohou bÝt uděleny: čestná uznání, PříPadné Prémie  
a zvláštní ceny věnované sPoluPořadateli. Pořadatelé si vy-
hrazují Právo neudělit na doPoručení Poroty některou z cen 
dle úrovně v jednotlivÝch tematickÝch okruzích. fotografie 
budou vráceny autorŮm nejPozději do konce roku 2017.

 vÝstava vybranÝch Prací bude slavnostně zahájena v budově 
reduty v sobotu 10. června 2017 v 17 hodin. 
ceny budou Předány na slavnostním večeru v 19.30 hodin.

 autoři oceněnÝch Prací budou Pozváni na vernisáž na nákla-
dy PořadatelŮ (cestovné hromadnÝmi doPravními Prostřed-
ky, občerstvení, nocleh).

klub kultury, (obálka s označením tsttt)
masarykovo nám. 21, 686 60 uherské hradiště
baronova@kkuh.cz (605 221 504, 572 430 427)
www.kkuh.cz, www.tsttt.cz

prosíme přiložit seznam soutěžních fotografií a připojit 
emailovou adresu pro možnost elektronického zasílání 
materiálů.

pořadatel neručí za škody způsobené dopravou. 
prosíme, aby autoři zasílali fotografie v takových  
obalech, ve kterých je možno vrátit je zpět.

obesláním soutěže vyjadřuje autor svůj souhlas se 
soutěžními podmínkami a s použitím fotografií v rámci  
propagace festivalu tsttt.

TÝKÁ SE To TAKÉ TEBESoUTĚžní PoDMínKY

www.TSTTT.cZ

uzávěrka soutěže – 22. května 2017

1. cena – 7.000 kč
2. cena – 5.000 kč
3. cena – 3.000 kč



  vzácné, ohrožené, chráněné a ochranu 
zasluhující druhy živočichŮ a rostlin, PříPadně 
jinÝch Přírodnin  chráněné složky Přírody v jejich 
Přirozeném Prostředí  chráněná Přírodní území 
a jejich sPolečenské využití  umělecké PŮsobení 
jednotlivÝch PrvkŮ Přírody (celkŮ i detailŮ), krása 
okamžiku, bizarnost detailu aPod.  Příroda jako 
zdroj umělecké insPirace  mizející krása Přírody  

 ekologickÝ zřetel v architektuře a urbanismu 
 Problém čistoty ovzduší a vodních zdrojŮ  
 energetika a životní Prostředí  zeleň v městskÝch 
aglomeracích, Péče o Přírodní Prvky   negativní jevy  
a zásahy do životního Prostředí  harmonie Přírody 
a člověka

 

 život na ekologické farmě, sPolečenskÝ a sociální 
asPekt ekofarem (farmářské trhy, Prodej ze dvora 
aPod.), Pracovní i osobní život zemědělcŮ  Pestrost 
a harmonie ekologického zemědělství  vÝroba  
a zPracování bioPotravin  PŮsobení PrvkŮ 
zemědělské krajiny, hosPodářskÝch Plodin, zvířat

TEMATIcKÉ oKRUHY PARTnEŘI

PoŘADATEL

 

Ministerstvo životního prostředí

ZÁŠTITA:

 ministerstvo životního Prostředí 
 hejtman zlínského kraje

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ JE POD PATRONACÍ

mARGITY BALAŠTÍKOVÉ, RADNÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

a) chráněné prvky naší přírody

b) člověk a životní prostředí

zvláštní cena
ekologické zemědělství 


