
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                           

Kategória 2) DBU DAPHNE FotoAward Devínska Kobyla 2015 
 

Pravidlá súťaže o NAJ fotografiu Devínskej Kobyly pre školy aj verejnosť 

Vyberte sa na Devínsku Kobylu od jari do jesene a zachyťte jedinečné okamihy svojim fotoaparátom! Od 

4. marca do 30. septembra 2015 môžete zverejňovať svoje fotografie  zachytávajúce Národnú prírodnú 

rezerváciu Devínska Kobyla po zaregistrovaní sa priamo na portáli http://fotoforum.istracentrum.sk/, kde 

nájdete návod na registráciu a pridávanie fotografií. 

Súťaž prebieha v spolupráci s Istra Centrom - centrom pre voľný čas a kultúrne zariadenie v Devínskej 

Novej Vsi s využitím ich fotografického portálu Fotofórum a vďaka projektu podporeného z programu 

DBU. 

Obsahové zameranie: Nájdite a zaznamenajte počas prechádzky Devínskou Kobylou jedinečný prírodný 

objekt alebo zákutie. Nie je dôležité, aby ho nikto pred vami neodfotil, ale aby sa vám podarilo zachytiť 

výnimočný pohľad a atmosféru.  

Podmienky súťaže: 

 uviesť pri registrácií na portál fotoforum.istracentrum.sk svoje celé meno a kontakt (mail), 

 uviesť názov fotografie, prípadne komentár k nej, 

 originál fotografie musí mať dobré rozlíšenie (min. 2 MB), vkladá sa zmenšená (max. 1MB) 

 počas trvania súťaže nemôžete pridať do súťaže viac ako 5 fotografií 

Organizátor: DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie vďaka podpore projektu „Ochrana druhov 

a biotopov v NPR Devínska Kobyla“ s finančnou podporou Nemeckej spolkovej nadácie pre životné 

prostredie Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU). 

Cieľová skupina: Do súťaže sa môžu zapojiť iba amatérski fotografi z celého Slovenska, verejnosť 

i školy.  

Hodnotiaca komisia: Zástupca partnerskej organizácie IBN v Nemecku, zástupca Daphne-Inštitútu 

aplikovanej ekológie, zástupca MČ Devínska Nová Ves. 

Garant súťaže: Tomáš Hulík, fotograf a dokumentarista 

Zverejnenie výsledkov: Tri víťazné fotografie vybrané komisiou počas októbra 2015 budú spolu s menami 

ich autorov zverejnené do 31.10.2015 na stránke http://www.daphne.sk/projekty/ochrana-druhov-

biotopov-v-npr-dev%C3%ADnska-kobyla ako aj na portáli http://fotoforum.istracentrum.sk/  

Tri víťazné fotografie budú vystavené na vernisáži v SNM-Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku 

v Devínskej Novej Vsi dňa 5.11.2015, na ktorú budú jej autori srdečne pozvaní, aby si zároveň prevzali 

svoje ceny. Na vernisáži bude vystavených aj ďalších 12 fotografií, ktoré sa dostanú do užšieho výberu 

hodnotiacej komisie.  

Ceny: Nástenný kalendár na rok 2016 s vybranými fotografiami prispievateľov tohtoročného Fotofóra 

spolu s 3 víťaznými fotografiami z našej súťaže. Traja víťazi si odnesú aj hodnotné vecné ceny.  
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