Horský
orský fotomaratón 2016
cyklus jeseň

Horský internetový klub o. z. v spolupráci s časopisom Krásy Slovenska pripravili pre všetkých
milovníkov hôr a fotografovania poslednú, štvrtú časť fotografickej súťaže
e Horský fotomaratón
fotomaratón, ktorá
prebehla počas prvého októbrového víkendu t.j. 1. a 2.10. 2016.
Prihlásených 103 účastníkov z celého Slovenska malo počas časového limitu 48 hodín nafotiť jesennú
atmosféru slovenských hôr na nasledujúce zadané témy: 1. posledný dotyk slnka,, 2. farebné impresie
jesene, 3. chladné ráno, 4. ďaleké výhľady,
výhľady 5. koniec sezóny.
Podujatie Horský fotomaratón zaznamenalo najväčší počet prihlásených účastníkov z posledných troch
kôl súťaže, čo sa prejavilo aj v počte odovzdaní fotografických snímok. Vzhľadom k priaznivému
počasiu sa súťažiacim podarilo úchvatne zachytiť najfarebnejšie obdobie roka, a to nielen v podobe
stromov či opadaného lístia, ale aj snímkami „nahých“ končiarov,
arov, prevaľujúcich sa hmiel, ako aj rastlín
a zvierat pripravujúcich sa na zimu. Ani tentoraz nechýbali
nechýbal nočné i pred východom slnka zhotovené
fotografie.
Vyhodnotenie účastníkov sa uskutoční do týždňa od ukončenia súťaže. Výsledky, resp. 3 najlepšie
fotografie z každej témy budú zverejnené
zver
na oficiálnej webovej stránke podujatia a zvyšné fotografie
na sociálnej sieti. Taktiež bude uskutočnený redakčný výber časopisu Krásy Slovenska (ďalej KS), kde
fotografie vybraných autorov
utorov budú zverejnené v čísle 11-12/2016.

Súťaž pokračuje!
Po vyhodnotení posledného jesenného cyklu súťaže budú môcť čitatelia KS, ako aj široká verejnosť
verejnosť,
opätovne hlasovať za
a kolekciu vybraných 15 „jesenných“ fotografií cez súťažný formulár zverejnený
na oficiálnej stránke Horského fotomaratónu,
fotomaratónu, kde tiež nájdu úplné znenie podmienok súťaže
súťaže.
Odmenou pre troch vyžrebovaných hlasujúcich bude poukážka na CEWE fotoknihu od spoločnosti
Fotolab.

Slávnostná vernisáž a vyhodnotenie súťaže
Horský fotomaratón bude pokračovať
pokrač
nesúťažným stretnutím všetkých účastníkov podujatia, ktoré sa
uskutoční 11. novembra 2016 vo foajé Veľkej dvorany Domu kultúry Andreja Hlinku v Ružomberku.
Stretnutie účastníkov podujatia bude súčasťou začiatku festivalu umeleckej tvorby o horách –
HORALFEST 2016 (www.horalfest.sk).
(www.horalfest.sk) Zúčastnení fotografickí nadšenci budú mať možnosť vymeniť si
skúsenosti s odborným garantom súťaže a zároveň sa zúčastniť slávnostnej vernisáže vybraných
fotografických snímok zo všetkých cyklov Horského fotomaratónu.
fotomaratónu Vyvrcholením podujatia bude
slávnostné udeľovanie ocenení Horský fotograf
f
roka bez udania poradia pre 3 autorov s
najhodnotnejšími fotografiami. Okrem toho bude udelená aj cena Grand Prix
rix pre autora s
najhodnotnejšími fotografiami zo všetkých cyklov súťaže.
Všetky informácie o HORSKOM FOTOMARATÓNE a o sprievodnej súťaži nájdete na
www.fotomaraton.hory.sk.

