CZECH PRESS PHOTO 2010
PODMÍNKY ÚâASTI
Do soutûÏe CZECH PRESS PHOTO se pﬁijímají práce, které vznikly pro zveﬁejnûní ve sdûlovacích
médiích. Jednotliv˘ch prací (pﬁiãemÏ jedna fotosérie se povaÏuje za jednu práci) je moÏno poslat
maximálnû osm. Fotosérie mÛÏe obsahovat maximálnû 10 snímkÛ vzájemnû tematicky spjat˘ch.
Snímky musí mít minimální rozmûr 30 x 40 cm, maximální 50 x 60 cm a odvozeniny tûchto
formátÛ. Na rubové stranû fotografií napi‰te své jméno a zkratku kategorie (série oznaãujte pﬁipojen˘m písmenem S). Do soutûÏe nebudou pﬁijaty fotomontáÏe a trikové fotografie. Ke v‰em soutûÏním pracím musí b˘t pﬁiloÏena jejich datová podoba (staãí jedno CD). Datová podoba snímkÛ
musí mít minimální rozmûr A4 (210 x 297 mm) pﬁi rozli‰ení min. 300 dpi (2480 x 3425 pixelÛ) a b˘t
v jednom z barevn˘ch prostorÛ RGB, CMYK. Jako datové formáty se pﬁipou‰tí v‰echny obvyklé,
zejména jpg, tiff, bmp.
V‰echny zásilky musí b˘t doplnûny vstupním formuláﬁem. NezapomeÀte uvést název snímkÛ
nebo sérií, místo a datum jejich vzniku. NezapomeÀte rovnûÏ charakterizovat svÛj rozpracovan˘
projekt pro Grant Prahy, pakliÏe se o grant ucházíte.
Neocenûné práce budou po skonãení soutûÏe zasílány zpût odesilatelÛm pouze za pﬁedpokladu,
Ïe odesilatel pﬁiloÏí zpáteãní porto. Jinak budou pﬁipraveny po pﬁedchozím telefonátu k osobnímu
pﬁevzetí (archivují se pouze po dobu 5 let).

Fotografie, které jsou souãástí v˘stavní kolekce (v‰echny ocenûné a dal‰í vybrané
práce pro v˘stavu), zÛstávají k dispozici hlavnímu poﬁadateli k dal‰ímu v˘stavnímu
pouÏití, a to v˘hradnû na v˘stavách Czech Press Photo doma i v zahraniãí.
Poﬁadatelé soutûÏe mohou publikovat soutûÏní snímky
v˘hradnû k propagaci soutûÏe
CZECH PRESS PHOTO.
CZECH PRESS PHOTO je platforma pro nezávislé obrazové svûdectví o Ïivotû.
Cílem soutûÏe a následné v˘stavy je snaha motivovat fotografy v kaÏdodenním stereotypu
jejich práce k osobním pﬁístupÛm a tak stimulovat rozvoj fotoÏurnalismu. A rovnûÏ snaha
umoÏnit veﬁejnosti b˘t oãit˘m svûdkem událostí a jevÛ uplynulého roku.
Zásilky spolu s vyplnûnou pﬁihlá‰kou doruãte osobnû nebo za‰lete nejpozdûji
do 30. záﬁí 2010 na adresu:

CZECH PRESS PHOTO
Rytíﬁská 10
110 00 Praha 1
fax: ++420 236 002 828, mobil: 605 228 483, 603 177 792
e-mail: czech.photo@volny.cz nebo info@czechpressphoto.cz

CZECH PRESS PHOTO 2010

2010
Pozvánka

Vstupní formuláﬁ

Nezávislé ceny podpoﬁili: CANON, NIKON, UNHCR, TRIGEMA, FOTONOVA
Mediální partnerství: MF Dnes, Reflex, âesk˘ rozhlas, Profit, Radio Ethno

Czech Press Photo je prezentováno na adrese: www.czechpressphoto.cz
Na obal zásilky uveìte CZECH PRESS PHOTO a zkratku kategorií, kter˘ch se zúãastÀujete.

UZÁVùRKA 30. ZÁ¤Í 2010

CZECH PRESS PHOTO 2010

CZECH PRESS PHOTO 2010

CZECH PHOTO o.p.s. a HLAVNÍ MùSTO PRAHA zvou fotografy z âeské a Slovenské republiky k úãasti
v ‰estnáctém roãníku soutûÏe novináﬁské fotografie CZECH PRESS PHOTO, která se koná pod osobní
zá‰titou prezidenta âeské republiky a primátora hlavního mûsta Prahy.
Pravidla soutûÏe:
SoutûÏe se mohou zúãastnit fotografové s trval˘m bydli‰tûm v âeské nebo Slovenské republice tûmi
pracemi, které vznikly pro publikaãní úãely v dobû od 30. 9. 2009 do 30. 9. 2010. Pﬁijímají se jednotlivé
ãernobílé a barevné pozitivy (z klasick˘ch i digitálních pﬁístrojÛ) a série ãernobíl˘ch a barevn˘ch pozitivÛ (z klasick˘ch i digitálních pﬁístrojÛ). Ke v‰em soutûÏním snímkÛm musí b˘t pﬁiloÏeno CD s jejich datovou podobou.

SOUTùÎNÍ KATEGORIE:

zkratka
zkratka
jednotlivého snímku
série

SloÏení poroty: Daphné Angles, european picture editor The New York Times, USA/Franice – Mladen
Antonov, fotograf, ‰éfredaktor AFP Photo, Francie – Vladimír Birgus, pedagog, historik, kurátor, âR –
Kate Edwards, Picture Editor The Guardian, Velká Britanie – Eugen Gindl, novináﬁ, dramatik, scénárista,
Slovensko – Péter Korniss, fotograf, poradní sbor WPP, Maìarsko – Marian Pauer, publicista, Slovensko –
Andrej Reiser, fotograf Bilderberg, âR – Jorge Ribalta, kurátor Museo Nacional Centro de Arte, ·panûlsko –
Cvetan Tomcev, pﬁedseda Bulgarien Press Photo, Bulharsko – Antonello Zappadu, fotograf ANSA, Itálie.

CENY
Mezinárodní porota bude hlasovat o kaÏdé z osmi soutûÏních kategorií ve tﬁech hlasovacích kolech.
Práce, které se dostanou do tﬁetího kola, se stávají kandidáty na v‰echny ceny soutûÏe.
FOTOGRAFIE ROKU CZECH PRESS PHOTO 2010
Titul „Fotografie roku“ je hlavní cenou soutûÏe. Bude udûlen fotografii, kterou mezinárodní porota soutûÏe
hodnotí nejv˘‰ z hlediska novináﬁsk˘ch kvalit (aktuálnosti, informativnosti, v˘mluvnosti, pohotovosti),
má vynikající úroveÀ estetickou a symbolizuje závaÏné téma roku. DrÏitel ceny získává penûÏitou odmûnu
120 000 Kã, sklenûnou plastiku Kﬁi‰Èálové oko a hrazenou cestu (s ubytováním) do Prahy na pﬁedání ceny.

AKTUALITA
jednotlivé fotografie a série fotografií událostí, které fotograf nemohl pﬁedvídat
a tudíÏ se na nû ani pﬁipravit

A

AS

REPORTÁÎ
jednotlivé fotografie a série fotografií událostí, které fotograf mohl pﬁedvídat,
a tudíÏ se mohl na nû pﬁipravit

R

RS

LIDÉ, O NICHÎ SE MLUVÍ
jednotlivé fotografie a série fotografií zachycující jednotlivce i skupiny
jednotlivcÛ, kteﬁí hrají v˘znamnou roli v mediálním zpravodajství

L

LS

CENY V SOUTùÎNÍCH KATEGORIÍCH
V kaÏdé z osmi soutûÏních kategorií mezinárodní porota z prací, které se dostanou do tﬁetího hlasovacího
kola, udûlí první, druhou a tﬁetí cenu. V‰ichni drÏitelé prvních cen jednotliv˘ch kategorií získávají 25 000 Kã
a diplom Zlaté oko. DrÏitelé druh˘ch cen získávají 15 000 Kã a diplom, drÏitelé tﬁetích cen získávají 10 000 Kã
a diplom.

SPORT
jednotlivé fotografie a série fotografií zachycující svût sportu
(akci, situaci, zákulisí, pﬁíbûh)

S

SS

Dále budou udûleny tyto ceny:

KAÎDODENNÍ ÎIVOT
jednotlivé fotografie a série fotografií zachycující kvality v‰edního Ïivota lidí

KÎ

KÎS

PORTRÉT
jednotlivé fotografie a série, které vystihují portrétem (reportáÏním i aranÏovan˘m)
veﬁejnû známé i neznámé osobnosti

PO

POS

P¤ÍRODA A ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ
jednotlivé fotografie a série zachycující pﬁírodu a Ïivotní prostﬁedí,
tj. faunu, flóru, krajinu venkovskou i mûstskou, problematiku ekologie

P

PS

UMùNÍ A ZÁBAVA
jednotlivé fotografie a série zachycující svût umûní a zábavy, architektury, módy
(akci, situaci, zákulisí)

U

US

POROTA SOUTùÎE
Práce zaslané do soutûÏe posoudí mezinárodní odborná porota ve dnech 8. aÏ 10. ﬁíjna 210. Posuzována
bude novináﬁská hodnota snímkÛ (informativnost, pohotovost, aktuálnost) ruku v ruce s jejich hodnotou
estetickou. Snímky jsou porotû prezentovány anonymnû. Porota má právo vût‰inou hlasÛ v zájmu ocenûní
snímkÛ rozhodnout o pﬁípadném pﬁevedení prací do jiné kategorie nebo ocenit jen nûkter˘ snímek ze série
ãi neudûlit nûkterou z cen. Právo neudûlit cenu se vztahuje na v‰echny ceny soutûÏe.
V˘sledky soutûÏe Czech Press Photo 2010 budou vyhlá‰eny na tiskové konferenci konané
v Tiskovém centru praÏského magistrátu 11. 10. 2010.
Ocenûné a dal‰í vybrané práce budou vystaveny na v˘stavû CZECH PRESS PHOTO 2010 od 19. 11. 2010
do 31. 1. 2011 na Staromûstské radnici v Praze. V˘stava poté bude putovat péãí ministerstva zahraniãí âR
po svûtû.

GRANT PRAHY CZECH PRESS PHOTO 2010
Roãní tvÛrãí stipendium praÏského magistrátu na fotografování promûn hlavního mûsta na doporuãení
mezinárodní poroty udûluje praÏsk˘ primátor tomu z úãastníkÛ soutûÏe, jenÏ svou prací prezentovanou
v soutûÏi a ukázkou projektu, kter˘ bude formulován v soutûÏní pﬁihlá‰ce, poskytuje nejvût‰í záruky profesionálního pﬁístupu k danému projektu. Stipendium obná‰í 120 000 Kã. Povinností drÏitele je po roce práce
odevzdat praÏskému magistrátu dvû paré souboru tﬁiceti nejlep‰ích fotografií pro archivní a v˘stavní úãely.
CANON JUNIOR AWARDS
Ceny jsou urãeny pro úãastníky soutûÏe do 25 let. Mezinárodní porota je udûlí v kaÏdé z osmi soutûÏních
kategorií. DrÏitelé tûchto cen (celkem osm) získávají zboÏí firmy Canon v hodnotû 20 000 Kã dle vlastního
v˘bûru.
CENA UNHCR
Cena Úﬁadu Vysokého komisaﬁe OSN pro uprchlíky se udûluje fotografii ãi sérii fotografií z âeské republiky
ãi zahraniãí zachycující co nejv˘stiÏnûji problematiku uprchlíkÛ, tj. lidí, kteﬁí museli opustit své domovy kvÛli
obavû z pronásledování. DrÏitel ceny získává 25 000 Kã.
CENA NIKON – bude udûlena fotografii zachycující co nejpÛsobivûji téma sportu. DrÏitel ceny získává
zboÏí firmy Nikon v hodnotû 20 000 Kã podle vlastního v˘bûru a roãní firemní servis.
CENA ACADEMIC – bude udûlena nejpÛsobivûj‰í fotografii nebo sérii fotografií Ïivé pﬁírody. DrÏitel ceny
získává relaxaãní víkendov˘ pobyt all inclusive pro dvû osoby v hotelu Academic v Roztokách u Prahy
a moÏnost uspoﬁádat ve fotogalerii tohoto hotelu svoji autorskou v˘stavu.
CENA FOTONOVA – profesionální laboratoﬁe ve v˘‰i 25 000 Kã je urãena na zhotovení a adjustaci
samostatné v˘stavy drÏitele Grantu Prahy Czech Press Photo 2010 v laboratoﬁích Fotonova.

CZECH PRESS PHOTO 2010 – P¤IHLÁ·KA
Pﬁed vyplnûním si peãlivû pﬁeãtûte pravidla soutûÏe:

CZECH PRESS PHOTO 2010 – P¤IHLÁ·KA
SÉRIE
kategorie

Pﬁíjmení a jméno

............................................

Datum narození

............................................

Adresa bydli‰tû (vãetnû PSâ)

............................................

název série / datum vzniku

poãet snímkÛ

1
2
3
............................................
4
Redakce

............................................

Mobil

............................................

E-mail

............................................

5
6
7
8

SEZNAM PRACÍ ZASÍLAN¯CH DO SOUTùÎE
Uveìte krátk˘ název jednotliv˘ch prací nebo sérií prací vãetnû místa a data vzniku.

GRANT PRAHY – zde struãnû popi‰te zapoãat˘ projekt doloÏen˘ ukázkou, na nûjÏ Ïádáte roãní
tvÛrãí stipendium praÏského primátora (v pﬁípadû potﬁeby pﬁipojte zvlá‰tní list):

¤azení snímkÛ ve fotosérii oznaãte ãíselnou ﬁadou: 1/A, 1/B, 1/C, atd.
(tzn. série ãíslo 1, ﬁazení snímkÛ v sérii A, B, C...)
Pﬁipojte zvlá‰tní list s podrobn˘mi popisky jednotliv˘ch snímkÛ ãi sérií.

JEDNOTLIVÉ SNÍMKY
kategorie
1

název snímku / datum vzniku
SNÍMKY A TENTO FORMULÁ¤ DORUâTE NEJPOZDùJI DO 30. ZÁ¤Í 2010 NA ADRESU:

2
3

CZECH PRESS PHOTO

4

Rytíﬁská 10

5

110 00 Praha 1

6

fax: ++420 236 002 828

7

mobil: 605 228 483, 723 310 978
e-mail: czech.photo@volny.cz nebo info@czechpressphoto.cz

8

