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Instrukce pro přihlášené
SRAZ:
Sejdeme se v sobotu ráno v osm hodin, festival začíná v deset. Nemyslíme, že by celou tu dobu
trvalo zavěšení několika fotek, ale příprav bude víc. Pokud je tu nějaký problém s dopravou, dejte
vědět. Mapa s cestou do knihovny je v dokumentech ke stažení na našem webu.
INSTALACE:
Každý registrovaný bude mít k dispozici 3m poctivé šňůry. Kolíčky si vemte určitě vlastní, dobré
jsou i kancelářské svorky s křidýlky. Připomínáme, žádné rámy!!!, máme zakázáno tlouct do zdi
hřebíky, čili celý systém bude docela citlivý na zbytečnou zátěž, přece nebudete tím, kvůli kterému
to všechno spadne! Kappa, forex a lehká čtvrtka by měly být v pořádku.
Prosím, zvažte adjustaci svých fotografií s ohledem na možné poškození ve větru či manipulací,
organizátoři nenesou žádnou zodpovědnost za případné poškození fotografií. Pokud nechcete
riskovat, cenově velice dostupný tisk je např. na http://info.24print.eu/ Dobrá kvalita i rychlost.
HODNOCENÍ:
Každý příchozí bude hodnotit (u vchodu dostane balíček hlasovacích lístků, které rozdělí
soutěžním fotografiím. Nakonec komise spočítá, kolik vaše fotky dostaly hlasů. Rodinné lobby jsou,
jak doufáme, pod vaši úroveň. Rodina nechť vás chválí po zbytek roku.
Porota vybere každému autorovi nejlepší fotografii a vyhodnotí nejlepší fotografie festivalu, bude
se tedy vyhlašovat cena poroty, cena diváků a cena fotolovu. Soubor těchto vybraných fotografií
bude potom umístěn ve vestibulu knihovny po zbytek října.
Každou vystavenou fotku nebo soubor označte svým jménem a číslem, jinak se v tom porota
nebude orientovat. Zda budete psát názvy fotek, to už je na vás. Doporučujeme nalepit popisku z
rubové strany tak, aby vyčuhovala zespoda ven, tím neublížíte ani fotce, ani případné podložce.
Přineste svou originální návštěvní knihu se jménem (třeba krabici od bot na lístky se vzkazy), čili
zpětná vazba zaručena. Mějte připravené i kartičky a tužku na vzkazy, ať zájemci mohou napsat
své vzkazy a názory a hodit do krabice. Máte li, vemte si vizitky na rozdávání. Od nás dostanete
vizitku s logem Fotoblázince a svým jménem, ostatní je na vás.
MINIVERNISÁŽE:
Dopoledne si užijete své „tři minuty slávy“ (série minivernisáží, připravte si miniproslov o své tvorbě
(1 minutka bohatě stačí, delší projevy zdržují a obvykle i nudí), vernisáž bude mezi cca10-11
hodinou. Nezapomeňte, že když bude vystavovat cca 30 autorů, krát dvě minuty, tj, hodina celkem
(to je maximální doba, kdy ještě udržíme pozornost)
OBČERSTVENÍ:
Ve vestibulu knihovny bude do odpoledne prostor na kafe a čaj, zajišťujeme si jej sami, pokud
trochu můžete, přineste jeden či dva hrnky, abychom zbytečně neplýtvali plastem. Hrnky si po
skončení akce zase vezmete domů, ale samozřejmě, neberte nic ze svátečního servisu, co kdyby
někdo nenechavý či nešikovný.... Prosím, přineste také buchtu nebo paklík sušenek nebo ovoce,
oříšky.... je to ryze dobrovolné, ale ke kafíčku bude co zakousnout, kavárna Jiná káva otvírá
obvykle kolem poledne. Čaj , kafe a vodu zajistíme my.
Pokud se zadaří, bude k dispozici i nabídka domácích buchet, posledně se osvědčila vlastnoruční
výroba štrúdlú, bábovek a pod. nabízených za přátelské ceny. Kdo se chce zapojit do pečení,

ozvěte se.
FOTOLOV:
Každý si organizuje svůj fotolov sám, popř s kamarády. Témata jsou na webu. Pozor, novinka!
Fotky nesmí být starší než jeden den, tj. maximálně z pátku. V případě pochybností budeme
kontrolovat exif. Je nutné dodržet termín nahrání fotek do počítače v promítací místnosti tj. 15.00.
Fotografie starší než jeden den nebo bez exif dat nebudou do soutěže zařazeny. Pokud budou k
tématu, mohou být promítnuty, ale do soutěže nepatří. Fotolov je o kreativitě a improvizaci. Fotky
z delšího časového období uplatníte v mnohých jiných soutěžích. Vybrané fotky doneste na
flashdisku nebo kartě, prosím už přebrané. Notebook pro třídění a úpravu fotek si vemte vlastní,
my zajistíme jen promítání.
TOMBOLA:
Úspěšní účastníci budou odměněni v tombole, tu ovšem plníme sami! Každý fotografující účastník
si připraví pár fotografických cajků, které nevyužívá, ale někomu se mohou hodit , např. časopisů,
knížek, popř nějakých pochutin atd. a dá je do tomboly. Může být ale i autorská fotografie... Večer
bude losování, vítězové budou mít právo volby ceny bez losování. O zbylé hodnotné kousky si
potom zalosujeme. Následný handl je přípustný, ba vítaný :-)
Diváci a hosté se registrovat nemusí, vstup je volný.
Těšíme se na vás
za FotoBlázinec
Irena Bucharová (602887002)
Prosím, telefon využívejte jen v nouzi nejvyšší, email vybírám pravidelně, rovněž Facebook
funguje.

Kontakt:
Web: www.fotoblazinec.cz (registrace a veškeré novinky zde)
E-mail: fotoblazinec@seznam.cz.

