
OBEC SILADICE 
si Vás dovoľuje pozvať k účasti na štvrtom ročníku 

Fotografickej súťaže 

OKO DOLNÉHO POVAŽIA 
Téma pre rok 2018 nesie názov 

,,PRED PLOTOM ZA PLOTOM,, 

PROPOZÍCIE A PRAVIDLÁ 
 

Dlhodobým cieľom súťaže je fotografická dokumentácia 
DOLNÉHO POVAŽIA. Téma v sebe ukrýva množstvo 
interpretačných možností, očakávania z odhalenia a 

spoznávania krás a zaujímavých miest Dolného Považia. 
Úlohou súťažiacich je zachytenie života na Dolnom Považí, 
jeho krás, tajomstiev a príbehu odohrávajúceho sa pred aj 

za každým plotom. 
Súťaž je vyhlásená pre občanov žijúcich v okresoch Trnava, 

Hlohovec, Piešťany, Galanta. 
Fotografická súťaž s názvom 

„Pred plotom, za plotom“ je jednorazová a každý účastník 
sa jej môže zúčastniť maximálne so šiestimi fotografiami. 

 
 

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 A3 
 
 
 



Práce je potrebné zaslať alebo priniesť osobne na Obecný úrad Siladice 
najneskôr do 01.10.2018

Obec Siladice prijaté fotografie po skončení výstavy späť nezasiela

môžete si ich osobne vyzdvihnúť 

Po skončení výstavy budú 

 

Adresa: Obec Siladice, Siladice 232, 920 52 Siladice 

Uzávierka súťaže: 01.10.2018

Výber víťazných prác: do 10.10.2018

Vernisáž výstavy a odovzdanie cien víťazom

Výstava fotografií v KD Siladice potrvá do

Kontakt: Róbert Repka, 0911 554
 

Na horeuvedenom podujatí sa bude vytvárať fotodokument
vyhotovovať obrazový a

dobrovoľne. Všetci zúčastnení tomuto oznamu rozumejú a
súhlas na zverejňovanie fotografií a

PROJEKT JE REALIZOVANÝ 

 

Práce je potrebné zaslať alebo priniesť osobne na Obecný úrad Siladice 
najneskôr do 01.10.2018 

Obec Siladice prijaté fotografie po skončení výstavy späť nezasiela

osobne vyzdvihnúť  na Obecnom úrade v

budú fotografie prezentované aj v

Obec Siladice, Siladice 232, 920 52 Siladice  

01.10.2018 

: do 10.10.2018 

odovzdanie cien víťazom: 14.10.2018 v KD Siladice 

KD Siladice potrvá do: 28.10.2018 

Róbert Repka, 0911 554 644, mail.: starosta@siladice.sk

UPOZORNENIE 
 

Na horeuvedenom podujatí sa bude vytvárať fotodokument
vyhotovovať obrazový a zvukový záznam. Zúčastniť sa ho môžete 

dobrovoľne. Všetci zúčastnení tomuto oznamu rozumejú a
súhlas na zverejňovanie fotografií a videí na propagačné účely organizátora. 

Ďakujeme. 

 

 

PROJEKT JE REALIZOVANÝ S PODPOROU PARTNEROV

OBEC SILADICE 
ZMO 

 

 

 
 

 

Práce je potrebné zaslať alebo priniesť osobne na Obecný úrad Siladice 

Obec Siladice prijaté fotografie po skončení výstavy späť nezasiela,  

na Obecnom úrade v Siladiciach. 

 iných obciach. 

14.10.2018 v KD Siladice  

 

starosta@siladice.sk 

Na horeuvedenom podujatí sa bude vytvárať fotodokumentácia a bude sa 
zvukový záznam. Zúčastniť sa ho môžete 

dobrovoľne. Všetci zúčastnení tomuto oznamu rozumejú a dávajú tým 
videí na propagačné účely organizátora. 

PODPOROU PARTNEROV 


