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Propozície

AMFO 2020
32. ročník
regionálnej postupovej súťaže a výstavy
amatérskej fotografickej tvorby

Organizácia súťaže
Hlavný organizátor:
Uzávierka:
Termín vernisáže:
Trvanie výstavy:
Miesto:

BBSK - Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom
2.3. 2019
12.3. 2020 (od 16:00 hod)
12.3. - 9.4. 2020
BBSK - Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom

Charakteristika súťaže
Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby AMFO je najstaršou
a najprestížnejšou súťažou a zároveň vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku.
Súťaž nadviazala a pokračuje v tradícii celoštátnej súťaže, ktorá sa konala v šesťdesiatych až
osemdesiatych rokoch spoločne s českou súťažou.
Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým.
Súťaž nie je tematicky zameraná, ani vymedzená.
Súťaž sa koná každý rok.
Ciele súťaže
Hlavným cieľom regionálneho kola súťaže v okresoch Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica,
Žarnovica je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov
prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti amatérskej
fotografickej tvorby.
Ďalšími cieľmi sú: Vyhľadávať talentovaných tvorcov a zároveň vytvárať priestor na rozvoj
umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti detí, mládeže i dospelých na prezentáciu diel rôzneho
tematického a žánrového zamerania, na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne.
Umožniť rozvíjať talent a technické danosti účastníkov – mladých tvorcov i dospelých autorov,
prispievať k zmysluplnému využívaniu voľného času.
Poskytnúť možnosť prezentácie, vzájomnej konfrontácie a inšpirácie pre všetkých záujemcov
o tento druh tvorby prostredníctvom výstav, seminárov, hodnotiacich diskusií a iných foriem
vzdelávacích podujatí. V rámci vzdelávacej časti prispievať k ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí
a odovzdávaniu skúseností v oblasti umeleckej tvorby i v oblasti technického spracovania
jednotlivých fotografických diel.

Súťažné kategórie
1. veková skupina: autori do 16 rokov
kategórie:
a) čiernobiela fotografia
b) farebná fotografia
c) multimediálna prezentácia
d) cykly a seriály
2. veková skupina: autori do 21 rokov
kategórie:
a) čiernobiela fotografia
b) farebná fotografia
c) multimediálna prezentácia
d) cykly a seriály
3. veková skupina: autori nad 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov študijného odboru
fotografia)
kategórie:
a) čiernobiela fotografia
b) farebná fotografia
c) multimediálna prezentácia
d) cykly a seriály
Multimediálna prezentácia sa hodnotí bez rozlíšenia veku.
Podmienky pre súťažiacich


Súťaže sa môže zúčastniť každý tvorca fotoamatér, občan Slovenskej republiky.



Súťažiaci sa prihlasuje do vekových skupín a kategórií podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku
fotografie. Fotografia nesmie byť staršia ako 3 roky.



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“.
resp. http://www.nocka.sk/prihlasovanie/formulare/prihlasenie/amfo/453



Organizácia súťaže.



Podmienkou účasti v súťaži je predloženie autorskej fotografie alebo multimediálnej
prezentácie zodpovedajúcej základným kritériám tvorby a vnímania fotografie.



Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré sa nezúčastnili na žiadnom inom ročníku súťaže
AMFO.



Nie je možné prihlásiť ani diela zobrazujúci násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti
a humanizmu.



Autor prechádza všetkými kolami súťaže s tými istými fotografiami a multimediálnymi
prezentáciami.



Limit pre jednotlivé fotografické diela je maximálne 5 fotografií v kategórii čiernobielej
fotografie, 5 fotografií v kategórii farebnej fotografie a 3 multimediálne prezentácie od
jedného autora.




Limit pre kategóriu Cykly a seriály je min. 3 a max. 5 fotografií obsahovo i formálne jednotných.
Pre kategórie čiernobielych a farebných fotografií je určený formát 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm)
a jeho odvodeniny pri zachovaní rozmeru dlhšej strany; ako aj štvorcový rozmer 30 x 30 cm.



Pre kategóriu multimediálnych prezentácií fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú
líniu, je stanovený formát prehratia DVD-video. Prezentácia nesmie presiahnuť dĺžku 3 minúty,
na jej začiatku musí byť uvedený titulok s názvom diela a menom autora, na záver treba uviesť
titulok KONIEC.



Každý autor je povinný čitateľne označiť svoje súťažné fotografie na rube všetkými potrebnými
údajmi: meno, priezvisko, e-mail, vek; názov fotografie, rok vzniku, kategória, regionálne
osvetové stredisko zo základného kola súťaže. Tieto údaje musí obsahovať aj obal nosiča
multimediálnej prezentácie; samotný nosič musí byť označený menom autora a názvom
prezentácie.

Hodnotenie súťaže
Súťažné práce hodnotí porota menovaná riaditeľkou BBSK - Pohronského osvetového strediska
v Žiari nad Hronom, počet porotcov je kvôli hlasovaniu nepárny. Ocenené a porotou odporučené
práce postupujú do krajského kola súťaže, okrem fotografií menších ako stanovený rozmer.
Ocenené digitálne fotografie v podobe prezentácie na CD nebudú v rámci regionálneho kola
vystavené. Bude zabezpečená len ich prezentácia.
Hodnotenie prebieha udelením práve jedného 1. miesta, spravidla jedného 2. a 3. miesta
a maximálne 3 čestných uznaní v oboch kategóriách čiernobiela a farebná fotografia daných
vekových skupín. Kategórie Multimediálna prezentácia a Cykly a seriály sa hodnotia bez rozlíšenia
veku.
Porota má právo niektorú z cien neudeliť a odporučiť nevystavenie fotografií. Organizátori
regionálneho kola môžu na návrh odbornej poroty odporučiť organizátorom krajského kola na
prijatie aj súbor fotografií, ktoré neboli ocenené, ale majú vysokú umeleckú a estetickú úroveň.
Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien bude súčasťou slávnostného otvorenia výstavy
(vernisáže) v priestoroch BBSK - Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom.
Záverečné ustanovenia
Realizátori regionálnej súťaže si vyhradzujú právo pri propagácii podujatia AMFO 2019 a podujatí
organizovaných (Pohronské osvetové stredisko (POS) Žiar nad Hronom) publikovať jednotlivé
ocenené a vystavené fotografie bez nároku autora na honorár. So súhlasom autora bude POS
ocenené fotografie a výber z vystavených fotografií archivovať. Organizátor fotografie nevracia
poštou! Každé iné použitie fotografií bude POS konzultovať s autorom.
Neprevzaté ceny sa autorom nezasielajú. Jemožné si ich vyzdvhnúť u organizátora do konca roka
2019.
Ocenenia
Vecné ceny a diplomy.
Najlepšie ocenené diela postupujú do krajského kola, z neho do celoštátneho resp. sú nominované
do výberu, z ktorého porota vytvorí kolekciu na českú národnú súťaž vo Svitavách
a kolekciu na medzinárodnú súťaž amatérskej fotografie FIAP a Dni neprofesionálneho umenia
TvorBA 2019 v Bratislave-Starom meste.

Kontakt
BBSK- Pohronské osvetové stredisko
Dukelských hrdinov 21
965 01 Žiar nad Hronom
Mgr. Miroslav Hric
tel.:
045/678 13 08,
0908 288 897
e-mail:
pos.fotofilm@gmail.com
fotofilm@osvetaziar.sk

