
Fotografi cká soutěž pro děti a mládež

Czech Photo Junior se letos poprvé bude součástí renomované soutěže Czech Press Photo. Žáci a studenti se mohou 
stát fotoreportéry a poměřit sílu svých snímků s profíky.

Největší česká soutěž reportážní fotografi e Czech Press Photo se otevírá nové generaci. Zpřístupnění soutěže 
mladým talentům je součástí většího projektu Czech Photo Junior, který se zaměřuje na zvyšování mediální 
gramotnosti. Letos projekt odstartoval v soutěži určené pro fotografy přírody Czech Nature Photo, kam se přihlásily 
téměř tři stovky žáků a studentů s tisícovkou snímků.

Všichni jsme neustále bombardováni na sociálních sítích miliony fotografi í. Ne každá fotka je však vypovídající 
a pravdivá. Czech Press Photo si klade za cíl edukovat veřejnost o tom, jak má správný reportážní snímek vypadat. 
Sdělování informací pomocí obrazu je srozumitelné všem.

Staňte se součásti soutěže a přihlaste své snímky do soutěže Czech Press Photo – do sekce Czech Photo Junior.
Junioři neplatí žádné poplatky, pořízení snímků není nijak časově omezeno. Oceněné fotografi e budou představeny 
na výstavě v Národním muzeu společně s vítězi hlavní soutěže.

Jak na přihlášení? Fotografi e zasílejte na e-mail junior@czechphoto.org i s popiskem a údaji o autorovi. Pokud 
se jedná o nezletilé fotografy, je třeba vyplnit formulář zákonného zástupce viz příloha. Více informací najdete 
v pravidlech Czech Press Photo: https://www.czechphoto.org/cpp/pravidla/. Můžete poslat jednu fotografi i nebo 
celou sérii snímků. Fotografi e doplňte o popisky – kam napíšete, co je na snímku, kde a kdy byl pořízen. A také 
napíšete, do které kategorie by podle vás patřil.

Vybírat můžete z těchto kategorií:
Aktualita
Reportáž
Každodenní život
Umění a kultura
Sport
Portrét
Člověk a životní prostředí

Přesný popis kategorií a inspiraci z minulých ročníků najdete u nás na webu v sekci pravidla:
https://www.czechphoto.org/cpp/pravidla/

Těšíme se na vaše snímky!

Aby to bylo spravedlivé pro všechny, je soutěž Czech Photo Junior rozdělena do kategorií podle věku:
Junior / mladší žáci 6-10 let
Junior / starší žáci 11-15 let
Junior / studenti středních škol

Přihlašování bude probíhat v září 1. 9.–30. 9. 2021.
Pro další informace sledujte náš web: https://www.czechphoto.org/.
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