
ORGANIZÁTOR

ČFFU - Česká federace fotografi ckého umění

ÚČAST

Fotografi cká soutěž je otevřená všem amatérským a profesionálním fotografům z celého světa. 
Soutěžní snímky musí odpovídat defi nici fotografi e (obrazové zachycení objektů světelnou citlivostí)  
vytvořené soutěžícím na fotografi cké emulzi nebo pořízené digitálně. Přihlášením účastník čestně prohla-
šuje, že poskytuje své vlastní autorské práce, a opravňuje organizátory k reprodukci těchto prací v publika-
ci a/nebo v médiích v souvislosti se soutěží. To může zahrnovat i zveřejněnění na webových stránkách v
malém rozlišení. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití autorských práv.
Organizátor nebo jeho zástupce může soutěžící práci vyřadit, pokud podle jeho uvážení neodpovídá sou-
těžním pravidlům a podmínkám.

SEKCE / TÉMATA

Soutěž je rozdělená do 4 digitálních sekcí:
     1 • OTEVŘENÉ TÉMA - Monochrom / PSA PID
     2 • OTEVŘENÉ TÉMA - Barevné / PSA PID
     3 • PŘÍRODA / PSA ND
     4 • TRAVEL/ PSA PID
   
VSTUPNÍ POPLATEK

Vstupní poplatek je povinný pro všechny soutěžící ve výši 15 EUR za jednu sekci a dalších 5 EUR za každou 
další sekci. 

Poplatek lze zaplatit: 

• prostědnictvím PayPal na našich stránkách:
     http://ips.photoart.cz/payment.php

• hotově poštou spolu s CD se soutěžními fotografi emi na adresu:
    ČFFU, Vlašimská 5; Praha 10 – Vinohrady; 10100 Prague; Czech Republic

• bankovním převodem:
   Česká spořitelna, č.ú.: 100209389/0800

• online platební kartou VISA / Master Card na webových stránkách http://photoart.cz/eshop.cz.php
  Prosíme uveďte „ips 2014“  v poli „popis zboží“.

Práce autorů s nezaplaceným vstupním poplatkem nebudou připuštěny k posouzení.
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KALENDÁŘ SOUTĚŽĚ
      Uzávěrka: 15.01.2015
      Zasedání poroty:  17.01.2015
      Oznámení výsledků: 22.01.2015
      Výstava:  20.02.2015 v galerii Písecká Brána, K Brusce 5, Praha 6 - Hradčany
     Posílání katalogů a cen autorům proběhne v březnu 2015.

POČET A IDENTIFIKACE FOTOGRAFIÍ 
Autoři mohou do soutěže PhotoART Vision posílat černobílé a barevné práce. Maximální počet fotografií 
na jedno téma (sekci) je 4. Na fotografiích nesmí být podpis ani titul. Práce každého soutěžícího budou 
porotě předvedeny po sobě. Vstupní formulář a kontaktní informace musí být napsány v jednom z oficiál-
ních jazyků FIAP. 
Přijímáme všechny rozměry fotografií. Doporučení: Fotografie v digitální podobě jsou poslány jako obra-
zový soubor s rozměry 2500x1400 pixelů v rozlišení 300 dpi, nebo v rozměrech odvozených z výše uvede-
ných. Není třeba soubory pojmenovávat určitým způsobem

DEFINICE
Monochrom
Černobílá práce v barevném rozsahu od velmi tmavé šedi (černá) po velmi světlou šeď (bílá) je definována 
jako monochromní práce ve stupních šedé. Monochromní práce tónovaná výhradně v jedné barvě může
být zařazena v kategorii Monochrom; taková práce může být otištěna v černobílém katalogu. Naopak čer-
nobílá práce s částečným tónováním do jiné barvy se stává prací barevnou (polychromní) a musí být zařa-
zena do barevné kategorie.

Příroda
Fotografie na téma Příroda zobrazuje živá divoká zvířata a nepěstěné rostliny v jejich přirozeném prostředí, 
geologii a celou škálu přírodních úkazů, od hmyzu po ledovce. Fotografie zvířat domestikovaných,
držených v zajetí nebo jakkoliv omezovaných, stejně jako fotografie pěstovaných rostlin nebude přijata.
Jsou akceptovatelné minimální stopy člověka v přírodě. Například fotografie sov pálených či čápů adaptu-
jících se na prostředí upravené člověkem, nebo člověkem krocené přírodní síly, jako hurikány nebo přílivo-
vé vlny. Obrázek musí být pořízen fotografem, na jakékoliv fotografické médium. Manipulace a úpravy
fotografie jsou omezeny na minimální retuše vad, které nemění obsah původní scény. Potom, co budou
tyto výše uvedené podmínky splněny, je třeba vynaložit veškeré úsilí k využití nejvyšší úrovně umělecké
dovednosti k pořízení fotografie přírody.
Fotografie přírody je definována použitím fotografického procesu k zobrazení pozorování z jakékoliv oblasti 
přírodní historie, kromě antropologie a archeologie, a to takovým způsobem, že informovaný divák bude
schopen rozpoznat předmět a uznat fotografii jako jeho poctivé zobrazení. Narativní hodnota by měla
převažovat nad hodnotou výtvarnou, přičemž je zachována vysoká technická kvalita. Lidské prvky nesmí
být přítomny, kromě případů, kdy tyto lidské prvky obohacují příběh přírody. Přítomnost kroužků či vědec-
kých označení a obojků na divokých zvířatech je přípustné. Fotografie uměle vypěstovaných hybridních
rostlin či zvířat, vystavených exemplářů nebo očividně naaranžované scény přípustné nejsou, stejně jako
následné úpravy, které mění podstatu fotografické výpovědi. Nejsou povoleny žádné zásahy kromě ořezu: 
žádné přidávání, přemísťování či ubírání objektů. Zásahy, které obohatí prezentaci fotografie beze změny
obrazového obsahu povoleny jsou. Všechny úpravy musí vypadat přirozeně. Barevné obrázky mohou být
převedeny do černobílé (šedý monochrom). Infračervená fotografie povolena není. Monochrom je defino-
ván tím, že obsahuje různé odstíny jediné barvy. 

Travel
Cestovatelská fotografie musí vyjadřovat pocit z daného místa v daném okamžiku. Zobrazuje kraj, jeho lidi, 
kulturu. Nemá žádná geografická omezení. Velké detaily, kde není rozpoznatelný objekt, studiové snímky 
modelů nebo manipulované fotografie, které mění skutečnost nebo obrazové prvky, nejsou v kategorii 



Travel přípustné. Žádné obrazové prvky nesmí být posunuty, naklonovány, přidány, ubrány nebo přea-
ranžovány. Nejsou dovoleny žádné manipulace kromě změny rozměrů fotografie, ořezu, selektivního 
zesvětlení, ztmavení, zostření a barevných úprav, které fotografii přiblíží skutečnosti. Všechny úpravy musí 
vypadat přirozeně.

PODÁNÍ PRACÍ

Autorské fotografie spolu s přihláškou mohou být podány následujícími způsoby:
• nahráním na webových stránkách soutěže: http://ips.photoart.cz/entryform.php (V tomto případě 
nutno vyplnit online přihlášku)
• zasláním na e-mail: ips.salon@gmail.com (spolu s naskenovanou vyplněnou přihláškou) 
• zasláním poštou na CD nosiči, spolu se vstupním poplatkem v hotovosti a podepsanou přihláškou na 
adresu:

ČFFU     
Vlašimská 5; Praha 10 – Vinohrady
    10100 Prague; Czech Republic

POROTA
     Garik AVANESIAN, MFIAP (ČR)
     Alexandr KHARVAT, EFIAP (Ukrajina)     
     Jaroslav KUČERA (ČR)
     Manfred BLUM (Německo)
     Rudolf STAHLICH (ČR)
      
CENY
V soutěži budou předány tyto ceny: 
     4 x Zlatá, stříbrná a bronzová medaile  FIAP a 4 x 6 modrých stuh FIAP      
     4 x Zlatá, 1 x stříbrná a 1 x bronzová medaile IAAP + 6 modrých stuh IAAP
     4 x Zlatá medaile PSA
     4 x Zlatá, stříbrná a bronzová medaile ČFFU

OZNÁMENÍ & KATALOGY
Oznámení výsledků proběhne v e-mailové podobě.
Všichni účastníci soutěže (účastníci, kteří zaslali své práce a zaplatili vstupní poplatek) obdrží kvalitně 
vytištěný katalog soutěže podle standardů FIAP. Katalogy navíc budou k dostání za poplatek 10 EUR/ks. 
Organizátor je zodpovědný za zaslání e-mailů, cen a katalogů, ale neodpovídá za poškození a ztráty 
během poštovní přepravy.

KONTAKTNÍ OSOBA

Mrs. Kristina Stejskalova,
 e-mail: ips.salon@gmail.com



Jméno a příjmení

Titul                                                                                 č. průkazky FIAP

E-mail

Adresa

Město       PSČ

Země

Datum       Podpis

* Prosíme vyplňujte HŮLKOVÝM PÍSMEM

Sekce A • Otevřené téma - Monochrom / PSA PID

1 Název díla       Název souboru

	 	 	 	 	 	 	 	

2 Název díla       Název souboru

	 	 	 	 	

3 Název díla       Název souboru

	 	 	 	 	 	 	

4 Název díla       Název souboru

PSA 
ND, PID

ČFFUFIAP

ISF IAAP UPI
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Sekce C • Příroda / PSA ND

1 Název díla       Název souboru

	 	 	 	 	 	 	 	

2 Název díla       Název souboru

	 	 	 	 	

3 Název díla       Název souboru

	 	 	 	 	 	 	

4 Název díla       Název souboru

Sekce D • Travel / PSA PID

1 Název díla       Název souboru

	 	 	 	 	 	 	 	

2 Název díla       Název souboru

	 	 	 	 	

3 Název díla       Název souboru

	 	 	 	 	 	 	

4 Název díla       Název souboru

Sekce B • Otevřené téma - Barevné  / PSA PID

1 Název díla       Název souboru

	 	 	 	 	 	 	 	

2 Název díla       Název souboru

	 	 	 	 	

3 Název díla       Název souboru

	 	 	 	 	 	 	

4 Název díla       Název souboru


