LETECKÁ FAKULTA
Technickej univerzity v Košiciach

Vyhlásenie fotografickej súťaže LF TUKE
„Najkrajšia fotografia s leteckou tematikou“
Vedenie Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje fotografickú
súťaž „Najkrajšia fotografia s leteckou tematikou“. Súťažné fotografie budú vystavené na
výstave v októbri 2015 na slávnostnom zhromaždení akademickej obce Leteckej fakulty pri
príležitosti 10. výročia jej vzniku (miesto a termín budú zverejnené na webovom sídle LF
TUKE).
Ceny:
1. miesto - značkový fotoaparát
2. miesto - vyhliadkový let nad mestom Košice
3. miesto - 2 vstupenky na Letecký ples 2016
Podmienky súťaže:

súťaže sa môžu zúčastniť všetci pracovníci a študenti Leteckej fakulty,

fotografie musia byť vlastné/originálne,

záujemcovia pošlú elektronickou poštou max. 3 fotografie (rozlíšenie fotografie
minimálne 1600 pixelov), meno a kontakt na autora na adresu: dekan.lf@tuke.sk,

uzávierka prijímania fotografií bude 9. 10. 2015,

súťažné fotografie bude hodnotiť odborná porota, ktorá bude prihliadať na technické
prevedenie záberu, kompozíciu, osvetlenie a estetickú hodnotu fotografie,

vyhlásenie výsledkov súťaže bude zverejnené na webovom sídle LF TUKE do 21. 10.
2015.

Prihlásením sa do súťaže autor súhlasí so zverejnením prihlásených fotografií na webovom sídle LF TUKE a na výstave
usporiadanej k 10. výročiu vzniku LF TUKE v októbri 2015. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže
fotografie, ktoré by mohli byť v rozpore so zákonom, vyvolať pohoršenie, urážať ľudskú rasu, náboženské či politické
cítenie. Autori súťažných fotografií na seba berú zodpovednosť za obsah záberov a ochranu súkromia zobrazovaných osôb
a ručia za ich pôvodnosť (v žiadnom prípade nesmú do súťaže posielať zábery iných autorov!). Každý účastník, ktorý do
súťaže zašle svoje fotografie, súhlasí s podmienkami stanovenými vyhlasovateľom súťaže a dáva vyhlasovateľovi právo
fotografie ďalej používať. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťažné fotografie archivovať a publikovať ich v rámci aktivít
propagácie LF s uvedením mena autora, bez nároku autora na honorár. Vyhlasovateľ nezodpovedá za porušenia autorských
práv a práv na ochranu súkromia zobrazovaných osôb zo strany účastníkov súťaže.

