3. ročník FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE PRO STUDENTY a PEDAGOGY
vyhlašuje SOŠ a SOU, Česká Lípa, OP Lužická ul. ve spolupráci se SRPŠ
Pravidla:
Fotografická soutěž zaměřená na přírodu libereckého kraje je rozdělena do kategorie student a pedagog. Každý účastník
může soutěžit ve všech zadaných tematických okruzích. Zaslat lze maximálně 5 fotografií v minimálně 2 tématech.
Oceněny budou tři nejúspěšnější studentské fotografie z každého okruhu a také nejlepší snímek celé soutěže.
U pedagogů bude vybrán vždy pouze nejlepší snímek z každé kategorie.
Hodnoceno bude nejen zpracování, ale i originalita a nápad. Posílejte pouze vlastní fotky s minimem grafických úprav.

Tematické okruhy:
1.
2.
3.
4.

Živočichové v přirozeném prostředí
Rostliny kolem nás
Přírodní krásy chráněných území
Negativní vliv člověka na přírodu

Termíny:
Fotografie můžete posílat elektronicky od 1. března do 15. května 2020. První selekce odbornou komisí proběhne
následně do 22. května 2020, hlasování studentů pak 25. května – 7. června 2020 formou hlasovacích lístků, a také
elektronicky. HLASOVAT MŮŽE KAŽDÝ STUDENT POUZE 1X.
Vyhlášení vítězů a předání ocenění se bude konat následně po vyhodnocení. Vítězné fotografie budou dále vystaveny
v prostorách a na internetu školy.
Kdo se může zúčastnit:
Fotografická soutěž je určena pro studenty a pedagogy celé SOŠ a SOU 28. října, Česká Lípa. Každý, kdo zašle své snímky
do soutěže, souhlasí s jejich uveřejněním na webu a facebooku školy.

JAK POSÍLAT SOUTĚŽNÍ FOTOGRAFIE:
- ve formátu jpg (max. velikost jednoho souboru 5 MB)
- název každé fotky: číslo tematického okruhu_název fotky_jméno autora_místo_datum pořízení.
- Příklad: 1_Netopyr v letu_Jan Novak_Ceska Lipa_02022020.jpg
- do fotky nevkládejte text či grafiku
- posílejte POUZE elektronicky pomocí úschovny na e-mailovou adresu hoffmannovat@skolalipa.cz

Nesplnění zadaných požadavků bude důvodem pro nezařazení fotek do soutěže.
Ocenění:
Ceny věnuje SOŠ a SOU 28. října, Česká Lípa ve spolupráci se SRPŠ
Průběh soutěže:
Hodnocení soutěžních snímků v obou kategoriích bude probíhat anonymně, pro pedagogy a studenty zvlášť. V prvním
kole komise, složená z řad nesoutěžících pedagogů a zástupců vedení školy, vybere fotografie (5 od studentů a 3 od
pedagogů ke každému soutěžnímu tématu), které postoupí do semifinále.
Semifinálové fotografie (stále anonymní) budou hodnotit sami žáci. Prohlédnout si je bude možné vystavené
i v elektronické podobě. Hlasování proběhne také elektronicky a hlasovacími lístky. AKTUÁLNÍ INFO o průběhu
fotosoutěže bude zveřejňováno na webu a facebooku školy.

Předání cen za vítězné fotografie proběhne do konce školního roku 2019/2020.

