
 

 

  OBEC SILADICE  
 

 

SI VÁS DOVOĽUJE POZVAŤ K ÚČASTI NA TREŤOM ROČNÍKU  

FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE 

 

OKO DOLNÉHO POVAŽIA 
TÉMA NESIE NÁZOV 

 

 

VODA                  
 

 

 

PROPOZÍCIE A PRAVIDLÁ 

Dlhodobým cieľom súťaže je fotografická dokumentácia DOLNÉHO POVAŽIA.  

Téma pre rok 2017 je VODA. 

Téma voda v seba ukrýva množstvo interpretačných možností. Voda, ktorá môže byť symbo-

lom života, môže rovnako znamenať aj smrť. Môže byť prvkom krásneho jazera s pokojnou 

hladinou ale rovnako dokáže spôsobiť aj prírodnú katastrofu. Je neoddeliteľnou súčasťou 

ľudského života. Úlohou súťažiacich je zachytenie vody DOLNÉHO POVAŽIA, jej krás, ta-

jomstiev, života a príbehu odohrávajúceho sa pod i nad hladinou vody.  

Súťaž je vyhlásená pre občanov žijúcich NA DOLNOM POVAŽÍ v okresoch Trnava, Hloho-

vec, Piešťany, Galanta. Téma v sebe ukrýva očakávania z odhalenia a spoznávania krás a zau-

jímavých miest z Dolného Považia.  Fotografická  súťaž s názvom „ VODA “ je jednorazová a 

každý účastník sa jej môže zúčastniť maximálne s troma prácami. Súčasťou projektu je vernisáž 

v kultúrnom dome Siladice a odmeňovanie najlepších prác starostom obce. Samozrejmosťou je 

aj diplom a čestné uznanie pre zúčastnených. 

KAŽDÁ PRÁCA MUSÍ MAŤ NA ZADNEJ STRANE: 

1. meno a priezvisko autora 

2. názov práce  

3. kontakt - telefón a email 

Technika: fotografia   

Rozmer  práce:  minimálne A4, maximálne A2 

Fotografický projekt VODA bude mať po vernisáži v obci Siladice putovný charakter a bude 

prezentovaný aj v ďalších obciach a mestách regiónu.  

 



 

 

Obec Siladice prijaté fotografie po skončení výstavy späť nezasiela. Práce si môžete 

osobne vyzdvihnúť na obecnom úrade.  

Práce je potrebné zaslať alebo priniesť osobne na Obecný úrad Siladice do 09.10.2017 

Adresa: Obec Siladice, Obecný úrad, Siladice 232,  920 52  Siladice 

Vyhlasovateľ: Obec Siladice  

Téma súťaže : VODA 

Technika: fotografia 

Rozmer práce: minimálne A4, maximálne A2 

Uzávierka súťaže : 09.10.2017 

Výber víťazných prác: 11.10.2017 

Vernisáž výstavy a odovzdanie cien víťazom: 15.10.2017 KD Siladice 

Výstava fotografií v KD Siladice potrvá do: 29.10.2017 

KONTAKT:    

Róbert Repka 

0911 554 644 

starosta@siladice.sk 

 

Projekt je realizovaný s podporou partnerov:  

OBEC SILADICE,  

ZMO,  REGIÓN JE JASLOVSKÉ BOHUNICE  

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

 

mailto:starosta@siladice.sk

