
Kulturní komise ve spolupráci s vedením m ěsta Bělá pod 
Bezdězem vyhlašuje fotografickou sout ěž „Vyfo ť památky 
našeho m ěsta“.  Nejlepší fotografie ozdobí m ěstský 
kalendá ř na rok 2016. 

Účast a ceny:  

- Účast v soutěži je bezplatná. Porota ocení 
vybrané fotografie, občané pak vyberou 
nejlepší fotografii prostřednictvím městského 
webu, kam se všechny došlé fotografie také 
umístí. Tomuto fotografovi poté bude udělena 
cena veřejnosti.  

Návrh cen:  

- Každý z účastníků soutěže, jehož fotografii 
vybere porota jako zdařilou, dostane tričko 
s logem města. Pro první tři nejlepší jsou pak 
připraveny další ceny a ocenění.  

Zadání:  

- Téma soutěže jsou bělské památky, kategorie 
jsou čtyři – dle ročních období, jaro – léto – 
podzim – zima. Vzhledem k aktuálnímu 
ročnímu období, budete muset sáhnout pro 
fotografie i do šuplíku. Tedy pokud takovou 
máte, pokud ne, nevadí. Pošlete prostě 
fotografii z takového ročního období, z jakého 
máte, dle vás, fotografii nejzdařilejší.  

- Je jedno, jaký máte fotoaparát, záleží na 
kvalitě dodané fotografie. Úprava fotek je na 



fotografovi, výběr pak na porotě. Fotografie z 
mobilních telefonů nemusejí být kvůli nízké 
kvalitě do soutěže zařazeny, ale volba je 
samozřejmě na vás.  

- Každý účastník může zaslat jednu až 
čtyřibarevné fotografií. Každá zaslaná 
fotografie musí být opatřena názvem /ten je 
čistě na fotografovi, jaký název dané fotografii 
dá/ a popisem ročního období. Povolené jsou 
fotografie zaslané mailem nebo na CD, tedy 
v digitální kvalitě, ve formátu JPEG./Pro 
hodnotící komisi dostatečné, do kalendáře by 
se pak, dle potřeby, použil fotografův originál 
s vyšším rozlišením/. Fotografie by měly mít 
rozlišení 300 DPI, v barevné hloubce cmyk, 5 
Mpx), nebo dodané fotografie o formátu 18x24 
cm.  

- Věkové kategorie nejsou určeny. Jde o dobrou 
fotografii. 

Termín pro zaslání fotografií:  

- Nejpozději do 15. září 2015.  
- Vítězové budou vyhlášeni na předem 

prezentované vernisáži fotografií.   
- Spolu s fotografií tak prosím zasílejte své 

jméno, bydliště a ideálně krom mailového i 
telefonní kontakt pro případnou rychlou 
komunikaci. Mailem fotografie posílejte na 
kass@mkzbela.cz. Nebo můžete využít 
adresu: Městská kulturní zařízení, Bělá pod 



Bezdězem, příspěvková organizace. 
Masarykovo náměstí 140, 29421.  

Účast:  

- Zúčastnit se mohou všichni fotografové, kteří 
mají k Bělé úzký vztah. Šanci ale dáváme i 
těm, kteří mají Bělou z nějakého důvodu 
prostě rádi.  

Podmínky:  

- Fotografové předají autorská práva 
k fotografiím. Již k přihlášce tedy připojí 
prohlášení, že jsou autorem snímku a nejedná 
se o majetek třetí osoby. 

- Při zveřejnění fotografie v kalendáři budou 
uvedeni jakou autoři u své fotografie.  

- Účastí v soutěži předávají autoři fotografií 
vedení města právo k bezplatnému použití 
všech snímků pro tyto účely: - výroba 
kalendáře, - výstava vybraných snímků v rámci 
soutěže, - zveřejnění v publikacích a na 
webových stránkách města, - použití pro účely 
reklamy a propagace a k dalšímu využití v 
rámci propagace města a to s neomezenou 
dobou platnosti.  

- Snímky nesmějí být blokovány agenturami 
nebo nakladatelstvími. Za nároky třetích osob, 
poškození nebo ztrátu zásilky, (i 
poštou),kulturní komise ani vedení města 
neručí. Pokud bude fotografie doručena na 



CD, tabudou po ukončení soutěže uložena v 
městském archivu k další potřebě. 

- Nejlepší fotografie bude umístěna na čelo 
kalendáře.  

- Soutěže se nesmějí zúčastnit členové poroty a 
její organizátoři. 

Shromažďování a porota:  

- Fotografie bude shromažďovat paní Simona 
Grosová, která bude jako jediná vědět, kdo 
fotografie do soutěže poslal, či donesl. 
Hodnotící porotě budou fotky předloženy bez 
jmen autorů, opatřeny pouze číselně! A to tak, 
že pokud například fotograf pošle 4 fotografie, 
bude každá jedna opatřena samostatným 
číslem.  

- Komise bude složena ze tří až pěti fotografů, 
momentálně se formuje.  

Výstava:  

- Ze zaslaných fotografií bude po skončení 
soutěže uspořádána výstava a to v rámci 
vyhlášení soutěže se slavnostní vernisáží. 
Zároveň bude vyhlášeno téma pro kalendář 
nový, tedy na rok 2017.  

Předsedkyně kulturní komise a zastupitelka města 
Bělá pod Bezdězem Petra Kuldová. 

 



 


