Propozice UW FOTO BRNO – Mezinárodní festival podvodní fotografie a filmu
1. Pořadatelem soutěže je ALBE GROUP a CARPINUS.
2. Soutěž UW FOTO BRNO je otevřena veřejnosti, amatérským fotografům a filmařům a všem profesionálním
fotografům z ČR i zahraničí. UW FOTO BRNO je jediná soutěž v České a Slovenské republice, kde amatéři a profesionálové
spolu nesoupeří (mimo MČS).
Za amatéry jsou považováni ti autoři, kteří svá díla nevystavují, nepublikují, neprodávají ani jinak nezískávají finanční
prospěch ze svých autorských fotografií a filmů.
3. Téma:

- podvodní fotografie (Alespoň ½ fotografie musí být pořízena pod vodou)
- podvodní film (Alespoň 40% záznamu (záběrů) musí být pořízeno pod vodou)
4. Startovné: FOTO 50,-Kč (2€)/ks, DIAFON 50,-Kč (2€)/ks, FILM 100,-Kč (4€)/ks - splatné při přihlášení díla, Junioři do
15 let zdarma. Startovní poplatek za účast v MČS je 300,-Kč (12€).
5. Soutěžní kategorie:
FOTO (amatérský fotograf)
A – barevná - slaná voda
B – barevná - sladká voda
C – barevná - bazén
D - kreativní – digitálně, experimentálně upravené fotografie
E – černobílá – volné téma
J - junior (do 15 let), volné téma bez určení kategorie, max. 3 fotografie
FOTO (profesionální fotograf)
AP – barevná - slaná voda
BP – barevná - sladká voda
CP – barevná - bazén
DP - kreativní – digitálně, experimentálně upravené fotografie
EP – černobílá – volné téma
DIAFON – Amatérská audiovizuální prezentace
Programy složené z digitálních snímků s hudebním či slovním doprovodem.
Maximální délka programu může být 6 minut včetně titulků. V soutěžních dílech musí být minimálně 40 % snímků
vyfotografováno pod vodou. Programy musí být spustitelné v systému Windows („Windows Media Player“). Audio vizuální
prezentace musí být zaslána ve spustitelném souboru na CD nebo DVD. V případě přihlášení více audiovizuálních programů
od jednoho autora musí být každé dílo na samostatném nosiči dat bez dalších bonusových materiálů.
FILM – Amatérský podvodní film
Délka soutěžního filmu může být max. 20 minut včetně titulků.
Ve všech uváděných dílech musí být minimálně 40% záběrů nafilmováno pod vodou. Pokud není filmový komentář
namluven česky nebo slovensky, přiložte k filmu komentářovou listinu s timecody (časovým plánem) v českém jazyce.
K soutěžnímu filmu přiložte stručný obsah díla, anotaci. Vše v digitální podobě.
Pozor! Filmy musí být zaslány ve spustitelném souboru na CD nebo DVD. Pokud bude zaslané soutěžní dílo na jiném nosiči
než DVD nebo CD-R, nebude do soutěže přijato. V případě přihlášení více filmů od jednoho autora musí být každé dílo na
samostatném nosiči dat. Na nosiči nesmí být nahrán žádný jiný záznam, než je soutěžní film. Na nosiči nebude žádné
grafické úvodní menu s výjimkou tabulkového menu ze stolních DVD rekordérů. Na DVD nebudou žádné bonusové
materiály.
DIVÁCKÁ SOUTĚŽ - hlasování všech přítomných hostů o divácky nejúspěšnější snímek. Hodnoceno ze soutěžních fotografií
všech kategorií. Autoři soutěžních fotografií vyberou ze svých přihlášených prací max. 2 fotografie, které označí DS a tyto
budou bez poplatku zařazeny do Divácké soutěže.
MČS V PODVODNÍ FOTOGRAFII
Mistrovství Česko-Slovenska v podvodní fotografii
Účast je otevřena všem profesionálním i amatérským fotografům z České a Slovenské republiky, kteří zašlou soubor 4
soutěžních fotografií v daných tématech, které odpovídají kritériím MS, a jsou neměnné:
X - širokoúhlý záběr s potápěčem
Y - širokoúhlý záběr bez potápěče
W- záběr živočicha
Z – makro
Fotografii označte písmenem kategorie_jménem autora (např. X_Jan Novák)
Fotografie musí být v digitální podobě, ve formátu JPG v rozlišení 1772 x 1181 (10x15 cm na 300 dpi).
Nosič označte čitelně názvem soutěžní kategorie a jménem autora (např. MČS Jan Novák) dále adresou, kontaktním
telefonním číslem a e-mailem.
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6. DVD nebo CD se soutěžními díly a vyplněnou přihlášku předejte osobně (po-pá 10-18h.) nebo zašlete poštou
na adresu: ALBE GROUP s.r.o., Veveří 8, Brno 602 00, Czech Republic nebo díla zašlete e-mailem na adresu
fotosoutez@albegroup.cz a soutěžní poplatek uhraďte převodem. Do textu e-mailové zprávy pro kontrolu uveďte
celkový počet zasílaných soutěžních fotografií.
Soutěžní fotografie musí být připravené ve formátu JPG/JPEG. Velikost fotografie max.1Mb!
V žádném případě NEPŘÍJMÁME do soutěže díla v jiné než elektronické podobě!!! Fotografie mohou být digitálně
upravené. Uvítáme, pokud soutěžící autor zašle také svůj autoportrét (uvedeme na webových stránkách
v GALERII AUTORŮ FESTIVALU).
Digitální nosiče se soutěžními díly se autorům nevrací, budou uloženy v archivu pořadatele.
7. Označení soutěžních prací:
Fotografie
Každá fotografie musí ve svém názvu obsahovat:
PÍSMENO soutěžní kategorie JMÉNO autora NÁZEV fotografie, Např:

A_ NovákJan_klipka

Datový nosič s fotografiemi čitelně označte celým jménem a adresou autora vč. PSČ, tel. čísla, e-mailem a celkovým
počtem soutěžních snímků. Junioři uvedou také svůj věk.
Diafon a film
Na obalu nosiče musí být čitelně vyznačeny tyto údaje:
- soutěžní kategorie
- přesný, nezkrácený název díla v původním/originálním a českém jazyce
- původní/originální jazyk zpracování soutěžního díla
- přesná časová délka diafonu/filmu v minutách i vteřinách (měří se délka od začátku do konce zvukového či obrazového
záznamu)
- jméno, příjmení a úplná adresa autora (vč. kontaktního telefonu a e-mailu)
8. Autoři nejsou omezeni počtem soutěžních fotografií (mimo MČS a dětské kategorie).
9. Startovní poplatek je možné uhradit v hotovosti spolu v zásilce se zaslaným dílem nebo při osobním přihlášení a předání
v prodejně ALBE GROUP s.r.o. Veveří 8, Brno 602 00.
Zaplacení startovního poplatku bezhotovostním převodem na účet: Bankovní spojení - FIO banka, a.s. Praha
účet pro tuzemskou platbu (platba v Kč) č.ú.: 2000373965/2010 (CZK) (VS-použijte vaše telefonní číslo),
účet pro platbu ze Slovenska (platba v EUR) č.ú.: 2000373965/8330 (EUR) (VS-použijte vaše telefonní číslo).
10. Z hodnocení budou vyřazeny fotografie a audio programy, které se již naší soutěže zúčastnily, nebo pokud nebyl
uhrazen startovní poplatek. Stejná fotografie nesmí být přihlášena do více kategorií (mimo diafon, film a MČS). V případě,
že se do soutěžní kategorie přihlásí méně jak 3 soutěžící, budou jejich díla prezentována mimo soutěž.
11. Všechna soutěžní díla anonymně hodnotí nezávislá porota složená z odborníků, a je minimálně pětičlenná. Porota si
vyhrazuje právo některou s cen neudělit. Porota si vyhrazuje právo přeřadit zaslané dílo do jiné kategorie, pokud toto svou
povahou lépe odpovídá jiné kategorii, než uvedl autor v přihlášce. Díla, která neodpovídají definovaným podmínkám
festivalu, nebudou hodnoceny, ale mohou být prezentována mimo soutěž.
12. Tvůrci díla poskytují pořadatelům festivalu autorské právo k veřejné produkci při soutěži a k podpoře Festivalu UW
FOTO Brno. Autorský honorář nebo jinou formu náhrady není možné nárokovat. Pořadatelé se zavazují nevyužít žádné z děl
přihlášených do soutěže ke komerčním účelům. Pořadatelé se zavazují, že ze soutěžních prací nebudou zhotovovat další
kopie, mimo kopií pro potřeby archivu a propagace festivalu. Práce budou sloužit k účelům soutěže, festivalové přehlídky a
reklamních akcí za účelem propagace festivalu, sportovního potápění a podvodního fotografování a filmování.
13. Udělované ceny:
Mistr Česko-Slovenska v podvodní fotografii
cena udělená autorovi z řad profesionálních i amatérských fotografů z ČR a SR
Mistr města Brna v amatérské UW fotografii
putovní cena za nejzajímavější dílo bez ohledu na kategorie vyhodnocená z amatérských soutěžních prací
Cena diváka
za divácky nejzajímavější dílo bez ohledu na kategorie
1. - 3. místo v každé kategorii
Čestná uznání
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