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Zelená energia a PSK – fotografická súťaž 
 

Podmienky a pravidlá 
 
 
 
 
Prešovský samosprávny kraj vyhlasuje fotografickú s úťaž zameranú na zelenú energiu. 
 
Súťaž sa koná v rámci Energetického d ňa v Prešovskom kraji - 20. júna , pri príležitosti 
Európskeho  týždňa udržateľnej energie.  

 
Cieľom podujatia  je prostredníctvom mnohých aktivít podporiť znižovanie energetickej spotreby 
a zvyšovanie využívania obnovite ľných a alternatívnych zdrojov energie . 
 

TÉMA SÚŤAŽE:  

Potenciál obnovite ľných a alternatívnych  zdrojov energie v Prešovskom  kraji  
 
Fotografie môžu zobrazova ť:  

• územie, ktoré je možným zdrojom energie  budúcnosti  
• už existujúci zdroj energie – obnoviteľný zdroj energie, alternatívny zdroj energie 
• plytvanie dostupnou energiou 
• recyklovanie 
• hazardovanie s potenciálom prírodných zdrojov 
• a iné (podľa kreativity) 

 

TRVANIE SÚŤAŽE: 

Termín zasielania súťažných fotografií: 28. 5. – 15. 6. 2012  
 

PODMIENKY SÚŤAŽE: 

� Do súťaže sa môžu zapojiť amatérski aj profesionálni fotografi. 
� Fotografia zaslaná do súťaže musí by ť dielom autora, ktorý ju do sú ťaže prihlásil.  
� Zaslaním fotografie autor automaticky súhlasí s pod mienkami a pravidlami sú ťaže. 
� Fotografia musí súvisieť s témou súťaže. 
� Do súťaže je možné prihlási ť autorské digitálne a klasické fotografie (v elektronickej 

forme - oskenované). 
� Fotografie musia byť vo vysokokvalitnom rozlíšení  tak, aby bolo možné fotografiu 

zväčšovať na formát A3 – s minimálnym rozlíšením 1600 bodov (pixelov) na dlhšej strane 
na 300 dpi .  

� Do súťaže môže jeden autor posla ť maximálne tri fotografie . 
� Fotografie musia byť vo formáte JPG (JPEG) . 
� Fotografie je potrebné zaslať elektronicky e-mailom alebo doručiť na digitálnych nosičoch CD 

alebo DVD. 
 
Súťažné fotografie môžu záujemcovia poslať 

• elektronicky na e-mail : fotosutaz@vucpo.sk   
(maximálna veľkosť jedného e-mailu je 3 MB, pri väčších súboroch presahujúcich uvedený 
objem dát, je nutné využiť služby uploadovacích serverov) 



  
 

Strana 2/2 

 
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

www.vucpo.sk, www.po-kraj.sk 
 

 
 

• alebo doru čiť (poštou, osobne) na adresu:          Prešovský samosprávny kraj 
Mgr. Nicole Removčíková  
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov  

 
s označením FOTOSÚŤAŽ na obálke 
(formou nosičov CD, DVD je možné zaslať fotografie bez obmedzenia ich maximálnej veľkosti) 

 
Do sú ťaže bude zapojený každý, kto splní vyššie uvedené p odmienky a uvedie nasledovné 
údaje:  

• meno a priezvisko autora  
• adresa autora  
• vek autora  
• názov fotografie 
• popis k fotografii – miesto a dátum vzniku 

 
Všetky fotografie budú priebežne uverejňované na webovej stránke PSK – www.po-kraj.sk. 
 
Z vybraných fotografií  bude zostavená výstava , ktorá bude sprístupnená verejnosti  na Úrade 
PSK počas workshopu 20. júna  v rámci Energetického dňa v Prešovskom kraji.  
 
Tri  najlepšie fotografie budú ocenené vecnými cena mi.  
 
 

UPOZORNENIE: 

• Zaslaním fotografií dáva sú ťažiaci súhlas k zverejneniu svojich prác .  
• Organizátor si vyhradzuje právo  na archiváciu fotografií a právo reprodukovať a publikovať 

fotografie s uvedením autora fotografie, bez nároku autora na honorár . 
 

 
 


