Česká společnost ornitologická ve spolupráci
s Českou společností pro ochranu netopýrů a Moravským ornitologickým spolkem
vyhlašuje fotografickou soutěž

Kdopak to tu bydlí?
fotografie ptačích hnízd na stavbách
Lidské stavby jsou sídlem některých
ptačích druhů již od pravěku. Při
výběru umístění hnízda často ptáci
projeví nebývalou míru fantazie
a odvahy. Kuriózní mohou být,
zejména
v městském
prostředí,
i použité druhy stavebního materiálu.
To vše se dá zachytit na fotografiích,
přičemž hlavní úlohu v soutěži
nehraje ani tak technická dokonalost
snímků, jako spíše dokumentační
hodnota, originální umístění hnízda,
výběr frekventovaného místa, ...

Dnes má už prakticky každý zařízení, které umí pořizovat snímky.
Od telefonů přes tablety až po profesionální zrcadlovky…
Ať už jste na cestě z práce, za zábavou nebo na dovolené, zaznamenávejte ptačí
stavby na stavbách lidských a podělte se s námi o vaše snímky!

Vybrané snímky zveřejníme a nejlepší autory odměníme věcnými cenami!

PRAVIDLA SOUTĚŽE
Soutěží se ve dvou věkových kategoriích:
1. kategorie - autoři do 15 let včetně, 2. kategorie – autoři od 16 let výše


Při fotografování je třeba respektovat zákonnou ochranu ptáků (především zákon č. 114/1992 Sb.) jejich
soukromí a bezpečí. Mějte na paměti, že všechny druhy volně žijících ptáků jsou chráněny zákonem! Do
soutěže posílejte jen snímky hnízd z obcí, umístěných na stavbách a pořízené z bezpečné vzdálenosti.
Snímky z volné přírody a fotografie pořízené z bezprostřední blízkosti či po úpravách okolí
hnízda budou hodnotící komisí ze soutěže okamžitě vyřazeny.



Do soutěže přijímáme snímky ve formátech JPG, BMP, TIFF, GIF.



Počet snímků, zaslaných jedním soutěžícím není omezen.




Snímky, které splní pravidla soutěže, budou hodnotící komisí posouzeny do 15. 10. 2013.
Výsledky soutěže oznámíme v průběhu slavnostního vyhlášení vítězů soutěže a následně
zveřejníme na stránkách rorysi.cz nejpozději do 30. 10. 2013.

Svoje snímky zasílejte až do konce září 2013 e-mailem na adresu: viktora@birdlife.cz.
Zároveň uveďte svoje jméno, věkovou kategorii, poštovní adresu a telefonický kontakt.

