
HODNOCENÍ
Soutěžní práce vyhodnotí pětičlenná porota jme-

novaná organizátory. Porotci nebudou honorováni. 
Porota stanoví pořadí prací v jednotlivých tematic-
kých i věkových kategoriích.

OCENĚNÍ
Úspěšní autoři na prvních třech místech budou 

odměněni drobnými cenami (publikacemi, paměťo-
vými médii a dalšími drobnými věcnými cenami).

Dále budou úspěšní soutěžící (prvních 10 míst 
v každé kategorii a tématu) osloveni s nabídkou 
účasti na jednodenním soustředění účastníků foto-
grafické soutěže v areálu Hvězdárny Valašské Mezi-
říčí. Součástí akce budou i populárně-odborné před-
nášky, besedy a krátké ukázky a workshopy. 

Všechny snímky přijaté do soutěže budou publi-
kovány na webových stránkách projektu.

KAM SOUTĚŽNÍ SNÍMKY POSLAT?
Soutěžní snímky lze odeslat e-mailem na adre-

su jsrba@astrovm.cz, do předmětu vepište heslo 
„Fotografická soutěž Společně se Sluncem – Jméno 
Příjmení autora“. Součástí e-mailu musí být soutěžní 
snímky a úplně vyplněný soutěžní formulář.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
Máte digitální fotoaparát? Fotografujete rádi?

Jste kreativní?

Zúčastněte se fotografické soutěže 

SPOLEČNĚ SE 
SLUNCEM

Soutěžní snímky je možno také doručit uložené 
na CD-ROM vloženém do obálky, a tu předat osobně 
na podatelně Hvězdárny Valašské Meziříčí nebo po-
slat poštou na adresu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, 
p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí.

Účastníci soutěže ze Slovenska mohou CD-ROM 
předat osobně nebo poslat poštou na adresu Kraj-
ská hvezdáreň v Žiline, Horný Val č. 20, 010 01 Žilina.

Obálku vždy označte čitelným nápisem „Fotogra-
fická soutěž Společně se Sluncem“. Pro posouzení 
dodržení termínu ukončení soutěže se bere datum 
obdržení zásilky pořadatelem soutěže.

Tento materiál neuvádí všechny nezbytné pod-
mínky a informace. Kompletní informace o soutěži 
najdete na webové stránce projektu

www.pozorovanislunce.eu
nebo

www.pozorovanieslnka.eu.

Pořadateli soutěže jsou 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

a Krajská hvezdáreň v Žiline

Soutěž se koná v rámci mikroprojektu
Se Sluncem společně
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Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvez-
dáreň v Žiline vyhlašují v rámci projektu Se Sluncem 
společně mezinárodní fotografickou soutěž s ná-
zvem SPOLEČNĚ SE SLUNCEM.

Soutěž je tematicky zaměřena na digitální foto-
grafie Slunce a projevů jeho aktivity, ale i optických 
jevů na obloze způsobených slunečním zářením, či 
dokumentární snímky z pozorování Slunce apod.

Začátek soutěže je 1. května 2013 a ukončení 
soutěže je stanoveno na 18. listopadu 2013. V tom-
to období přijímáme soutěžní fotografie s dalšími 
potřebnými údaji na uvedených kontaktech.

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
Fotografická soutěž je určena všem zájemcům ve 

věku od 12 let. Je rozdělena do dvou věkových kate-
gorií. Soutěže se může zúčastnit každý zájemce bez 
omezení místa trvalého bydliště či národnosti.

KATEGORIE
Kategorie 1. – žáci a studenti        12-18 let
Kategorie 2. – dospělí                     19 let a více

SOUTĚŽNÍ PRÁCE
Do soutěže jsou přijímány pouze snímky v elek-

tronické podobě. Nezáleží na tom, jakou technikou 
byly pořízeny, ale musí být převedeny do digitální 
podoby a přitom splňovat minimální požadavky kla-
dené na soutěžní snímky. Při dodržení tohoto poža-
davku můžete použít třeba i fotoaparát v mobilním 
telefonu, webkameru apod.

Každý z účastníků může poslat soutěžní práce do 
obou soutěžních témat ve své věkové kategorii. Au-
torem jednoho soutěžního snímku (série) může být 
i více autorů. Maximální počet soutěžních prací pro 
kategorii a jednoho soutěžícího je stanoven na tři.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POŽADAVKY 
NA SOUTĚŽNÍ SNÍMKY

Do soutěže se přijímají výhradně digitální sním-
ky v obvyklých bitmapových formátech: jpg, tif, png.

Minimální velikost snímku je 800 × 600, maximál-
ní 1 600 × 1 200 obrazových bodů. Bitová hloubka 
8 bitů.

Součástí soutěžního snímku je snímek sám 
(či série snímků) a vyplněný soutěžní formulář. Ten 
je dostupný v elektronické podobě na webu projektu 
Se Sluncem společně.

VYHLÁŠENÁ SOUTĚŽNÍ TÉMATA
(A) Odborný a technický snímek Slunce, projevů 
jeho aktivity, zajímavých úkazů a jevů

Předpokládaný obsah soutěžních prací:
● celkové či detailní snímky (série snímků) Slunce
● snímky projevů sluneční aktivity (například snímky 

slunečních skvrn, erupcí, filamentů, protuberancí aj. 
v různých vlnových délkách)

● snímky jevů a úkazů

(B) Společně se Sluncem - variace na téma Slunce

Předpokládaný obsah soutěžních prací:
● projevy slunečního záření či slunečního větru (optic-

ké jevy v atmosféře, polární záře, apod.)
●  zajímavé a netradiční snímky z akcí pro veřejnost 

či školy zaměřených na pozorování Slunce
● záběry se vztahem k výzkumu či pozorování Slunce 

(observatoře, dokumentace pozorování, …)
● snímky demonstrující metody zpracování digitálního 

obrazu slunečních pozorování, apod.
● variace na téma Slunce bez omezení témat s podmín-

kou, že soutěžní práce naplňují motto Společně se 
Sluncem.  

Maximální počet jednotlivých snímků v sérii je 6.


