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AMFO 2018  
OKRESNÁ SÚŤAŽ AMATÉRSKEJ UMELECKEJ FOTOGRAFIE 

 
 

A. / Všeobecná charakteristika 
    
1. AMFO je jednou z najstarších a najprestížnejších súťaží v oblasti amatérskej fotografickej 
    tvorby na Slovensku 
2. Okresná postupová súťaž amatérskej fotografie je určená deťom, mládeži a dospelým v troch 
     vekových skupinách. 
3. Okrem vekovej kategorizácie sa súťaž koná v troch základných kategóriách: 
     čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia.  
     Tieto kategórie nie sú tematický zamerané ani žánrovo vymedzené. 
4. Najlepšie ocenené práce sú nominované do krajskej súťaže. 
5. Okresnú porotu nominuje riaditeľ Ľubovnianskeho osvetového strediska. 
6. O výsledkoch súťaže budú autori informovaní prostredníctvom e-mailu. Výsledková listina 
    bude uverejnená na webovej stránke Ľubovnianskeho osvetového strediska 

 
B./ Kategorizácia účastníkov 

      
Súťaž sa rozdeľuje na: 
I.   skupina:    autori do 16 rokov 
kategórie:    čiernobiela fotografia 
   farebná fotografia 
   multimediálna prezentácia 
 II.  skupina:    autori do 21 rokov 
kategórie:    čiernobiela fotografia 
   farebná fotografia 
   multimediálna prezentácia 
III. skupina:    autori nad 21 rokov  –  (okrem poslucháčov a absolventov študijného odboru 
                                                                         fotografia) 

kategórie:    čiernobiela fotografia 
   farebná fotografia 
   multimediálna prezentácia 
 
Multimediálna prezentácia 
Pre túto kategóriu platia všetky technické podmienky ako pre iné kategórie. Zúčastniť sa jej 
môžu autori všetkých vekových skupín. Príspevky budú hodnotené bez rozlíšenia veku.  
 
 

C./ Podmienky a postup v súťaži 
 

1. Súťaž sa koná v autorskej tvorbe vlastných fotografií, alebo multimediálnych 
    prezentácií vytvorených v amatérskych podmienkach, pre vlastnú potrebu, nie pre 
    komerčné a propagačné účely.  
2. Súťažiaci sa prihlasuje do vekových skupín a kategórií podľa veku, ktorý dosiahol 
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    v roku vzniku fotografie. Fotografia nesmie byť staršia ako 3 roky. 
3. Limit pre prihlásenie jednotlivých diel do okresnej súťaže je maximálne 5 fotografií 

v kategórii čiernobielej fotografie, maximálne 5 fotografií v kategórii farebnej        
fotografie a 3 multimediálne prezentácie (maximálne do troch minút) od jedného 

     autora. 
4. Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré sa nezúčastnili žiadneho ročníka tejto 
     súťaže, nemožno prihlásiť fotografiu, alebo multimediálnu prezentáciu ktorá už 
     v súťaži AMFO súťažila v minulosti. Nemožno prihlásiť ani diela zobrazujúce násilie, 
     alebo iné javy a činy proti ľudskosti a humanizmu. 
5. Každý autor je povinný čitateľne označiť svoje súťažné fotografie všetkými   

potrebnými údajmi: meno, priezvisko, presná adresa, e-mail, vek autora, názov 
fotografie,  rok vzniku, súťažná skupina, kategória, sídlo regionálneho strediska.  

     V opačnom prípade nebudú fotografie do súťaže prijaté.  
     Tieto údaje musí obsahovať aj obal nosiča multimediálnej prezentácie; samotný 
     nosič musí byť označený menom autora a názvom prezentácie.  
6. Ukážky z multimediálnych prezentácií alebo jednotlivé súťažné fotografie môže 
     organizátor so súhlasom autora použiť na propagáciu podujatia bez nároku na 
     honorár.  

 
D./ Technické podmienky 

 

Formát:  
Pre kategórie čiernobielych a farebných fotografií je určený formát 30 x 40 cm, 30 x 45 
cm a jeho odvodeniny pri zachovaní rozmeru dlhšej strany; ako aj štvorcový rozmer  
30 x 30 cm. Pre kategóriu multimediálnej prezentácie fotografií, ktoré majú jednotnú 
dejovú a výtvarnú líniu, je stanovený formát prehratia DVD - video; prezentácia nesmie 
presiahnuť dĺžku 3 minút, na jej začiatku musí byť uvedený titulok s názvom diela 
a menom autora, na záver treba uviesť titulok KONIEC. 
 

Prihláška:  
K súťažným prácam je potrebné čitateľne a dôsledne elektronický vyplniť prihlášku 
a poslať ju na dole uvedený e-mail. Okrem toho je potrebné vytlačiť prihlášku a zaslať 
poštou alebo osobne doniesť spolu s fotografiami na uvedenú adresu. Práce, ktoré 
nesplnia technické podmienky, nebudú do okresného kola súťaže prijaté.  

  
Súťažné fotografie a DVD doručte najneskôr do 26. 3. 2018 na adresu: 
       

Ľubovnianske osvetové stredisko 
Anna Dragannová 
Nám. gen. Štefánika 5 
064 01  Stará Ľubovňa 
tel.: 052 – 43 239 23  
mobil: 0908 998 795 
vytvarnicka.anna@gmail.com 

www.osvetalubovna.sk                                                       
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