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 vzácné a ohrožené, chráněné a ochranu zasluhující  
 druhy živočichů a rostlin, případně jiných přírodnin:  
 všemi žánry fotografické tvorby
 chráněné složky přírody v jejich 
 přirozeném prostředí 
 chráněná přírodní území a jejich společenské využití 
 umělecké působení jednotlivých prvků přírody (celků  
 i detailů), krása okamžiku, bizarnost detailu apod. 
 příroda jako zdroj umělecké inspirace 
  mizející krása přírody 

  ekologický zřetel v architektuře a urbanismu 
  problém čistoty ovzduší a vodních zdrojů 
  energetika a životní prostředí 
  zeleň v městských aglomeracích 
  péče o přírodní prvky 
  negativní jevy a zásahy do životního prostředí 
  harmonie přírody a člověka

  moderní přístup k hospodaření
  dokumentární i výtvarné vnímání tematu       
  ekologického zemědělství
  pracovní, společenský a sociální aspekt ekofarem,  
       život na ekofarmě
  pestrost, biodiverzita, harmonie zemědělství 
 a člověka s přírodou
  výroba a zpracování biopotravin 
  působení prvků zemědělské krajiny, hospodářských  
 plodin, zvířat
  péče o půdu a krajinu

tematické okruhy

A) CHRÁNĚNÉ PRVKY NAŠÍ PŘÍRODY

b) ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZVLÁŠTNÍ CENA
„EKOLOgICKÉ ZEmĚDĚLSTVÍ “

1) SOuTĚŽE SE mOHOu ZúČASTNIT VŠICHNI fOTOgRAfOVÉ ČESKÉ 
A SLOVENSKÉ REPubLIKY, PROfESIONÁLOVÉ I AmATÉŘI.

2) přijímají se fotografie černobílé i barevné. v tištěné i elektro-
nické podobě. mINImÁLNÍ DÉLKA NEjKRATŠÍ STRANY 30 Cm, mAXI-
mÁLNÍ DÉLKA NEjDELŠÍ STRANY 60 Cm (nepodlepené), ne starší 
pěti let od vyhlášení soutěže. soubory (cykly a seriály) do šesti 
fotografií se počítají za jednu práci. v každém ze dvou tematic-
kých okruhů může autor zaslat 10 prací. (pořadatel může na 
návrh poroty vystavit jen část cyklu či seriálu).

fotografie je třeba označit těmito údaji: jméno a adresa 
autora, rok vzniku snímku (případně doplňující informace), 
označení soutěže TSTTT 2021 a tematického okruhu A–b, název 
snímku (možno připojit poznámku o zařazení do soutěže 
o  zvláštní cenu „EKOLOgICKÉ ZEmĚDĚLSTVÍ“. pořadatelé uví-
tají, když autoři soutěžní fotografie dodají i v elektronické 
podobě z důvodu dokumentace, propagace a archivace sou-
těže na e-mail TSTTT@KKuH.CZ.

3) odbornou porotu jmenuje hlavní pořadatel.

4) v každém tematickém okruhu mohou být uděleny tři ceny.

    

jEDNÉ Z 1. CEN buDE PŘIZNÁNA HLAVNÍ CENA SOuTĚŽE  
(VĚCNÁ CENA) V HODNOTĚ 4.000 KČ

ZVLÁŠTNÍ CENA „EKOLOgICKÉ ZEmĚDĚLSTVÍ“ 5.000 KČ 
 

dále mohou být uděleny: čestná uznání, případné prémie 
a  zvláštní ceny věnované spolupořadateli. pořadatelé si 
vyhrazují právo neudělit na doporučení poroty některou z 
cen dle úrovně v jednotlivých tematických okruzích. soutěžní 
fotografie mohou být využity k účelu propagace tsttt. budou 
vráceny autorům nejpozději do konce roku 2021.

5)  zahájení výstavy spojené s předáním ocenění se uskuteční 
v průběhu roku 2021 dle aktuální epidemické situace. o termínu 
vás budeme informovat.

ADRESA: KLub KuLTuRY, (ObÁLKA S OZNAČENÍm TSTTT)
mASARYKOVO NÁm. 21, 686 60 uHERSKÉ HRADIŠTĚ
E-mAIL: TSTTT@KKuH.CZ

kontaktní osoba: mgr. mga. petra baroňová
baronova@kkuh.cz (+420 605 221 504, +420 572 430 427)
www.kkuh.cz, www.tsttt.cz

prosíme zaslat seznam soutěžních fotografií na e-mailovou 
adresu tsttt@kkuh.cz. pořadatel neručí za škody způsobené 
dopravou. prosíme, aby autoři zasílali fotografie v takových 
obalech, ve kterých je možno vrátit je zpět.
obesláním soutěže vyjadřuje autor svůj souhlas se soutěžním 
řádem a s použitím fotografií v rámci propagace festivalu.

SoutĚŽNÍ PoDmÍNky

www.tSttt.cz

uZÁVĚRKA SOuTĚŽE – 3. KVĚTNA 2021

1. CENA – 7.000 KČ
2. CENA – 5.000 KČ
3. CENA – 3.000 KČ

Machačková
Zvýraznění




