Horský fotomaratón 2016
cyklus zima

Horský internetový klub o. z. v spolupráci s časopisom Krásy Slovenska pripravili pre
všetkých milovníkov hôr a fotografovania prvú časť fotografickej súťaže Horský fotomaratón,
ktorá prebehla počas uplynulého víkendu (16.-17.1. 2016).

Prihlásených 64 účastníkov z celého Slovenska malo počas časového limitu 48 hodín nafotiť
krásy slovenských hôr na nasledujúce zadané témy: 1. ľadové pokušenie, 2. pod perinou, 3.
preniká lesom, 4. sily prírody, 5. ďaleký cieľ.
Väčšia polovica účastníkov súťaže svoje snímky odovzdala. Na fotografiách prevažovala
oblasť Vysokých Tatier, no nechýbala ani Zádielska tiesňava, Biele Karpaty, Nízke Tatry, Malá
Fatra, Strážovské vrchy a mnoho ďalších pohorí. Súťažiacim sa napriek rôznorodým
poveternostným podmienkam podarilo zachytiť čaro zimnej prírody z diaľky, ale aj
v detailoch.
Vyhodnotenie účastníkov sa uskutoční do týždňa od ukončenia súťaže. Výsledky, resp. 3
najlepšie fotografie z každej témy budú zverejnené na web stránke podujatia, zvyšné
fotografie na sociálnej sieti. Taktiež bude uskutočnený redakčný výber časopisu Krásy
Slovenska (ďalej KS), kde fotografie vybraných autorov budú zverejnené v čísle 3-4/2016.
Pozor súťaž!
Pre čitateľov časopisu Krásy Slovenska prinášame možnosť zapojiť sa do hodnotenia
súťažných snímok, a to hlasovaním za jednotlivé fotografie prostredníctvom e-mailu.
Kompletné znenie súťažných podmienok nájdete na stránkach podujatia. Zo všetkých
hlasujúcich budú vyžrebovaní 3 výhercovia, ktorí získajú poukážku na CEWE fotoknihu od
spoločnosti Fotolab v hodnote 50 €.
Podujatie bude pokračovať jarným cyklom súťaže, ktorý sa uskutoční 26. a 27. marca
2016, a kde budú mať účastníci znovu možnosť zachytiť tento krát už prebúdzajúce sa
horské prostredie zo zimného spánku na novo vyhlásené témy.
Motiváciou účastníkov naďalej ostáva prezentácia vlastnej tvorby, či už v podobe zaradenia
fotografií do knižnej ročenky HORSKÝ FOTOMARATÓN alebo usporiadania samostatnej
výstavy v rámci festivalu HORALFEST 2016 a v neposlednom rade získanie hlavnej ceny –
ocenenia Horský fotograf najúspešnejšiemu autorovi.
Všetky informácie o HORSKOM FOTOMARATÓNE a o sprievodnej súťaži nájdete na
www.fotomaraton.hory.sk
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