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Tradície nášho kraja: Súťažné fotografie zachytia folklór
a historické pamiatky Trenčianskeho kraja

Fotografická súťaž Tradície nášho kraja má po minuloročnom úspešnom štarte v
Trenčianskom kraji pokračovanie. Aj tento rok môžu amatérski fotografi súťažiť so svojimi
fotografiami na tému ľudových zvykov, tradícií, historických pamiatok a tradičnej ľudovej
architektúry.

Súťaž zastrešuje Dom Matice slovenskej v Prievidzi, ktorý má na konte aj ďalšiu
populárnu fotografickú súťaž Horná Nitra mojimi očami. Pre vyšší záujem verejnosti sa
organizátor rozhodol prekročiť hranice Hornonitrianskeho regiónu a umožniť záujemcom
súťažiť v rámci celého Trenčianskeho kraja. “Fotografickou súťažou Tradície nášho kraja
chceme  motivovať  širokú  verejnosť  k  objavovaniu  a  spoznávaniu  ľudových  zvykov,
tradícií, architektúry a života našich predkov. Zároveň tým podnecujeme ľudí k návšteve
tradičných  folklórnych  podujatí  a  poskytujeme fotografom príležitosť  na  získavanie  a
výmenu  skúseností,  prezentáciu  fotografickej  tvorby  a  jej  porovnávanie.  Čo  je  však
nemenej dôležité, týmto sa podieľame na dokumentácii a popularizácii kultúry regiónov
Trenčianskeho kraja,” uviedol riaditeľ matičného domu v Prievidzi Vlastimil Uhlár s tým,
že  Matica  slovenská  sa  dlhodobo  venuje  zachovávaniu  a  rozvíjaniu  slovenského
kultúrneho dedičstva. Hlavným partnerom projektu je aj Trenčiansky samosprávny kraj,
ktorý jeho realizáciu finančne podporil.

Usporiadateľ sa snaží  amatérskych fotografov motivovať  aj tematickou hlavnou
výhrou. Víťaz získa víkendový pobyt pre dve osoby na tri dni v luxusnom Hoteli Gino Park
Palace s výnimočnou reštauráciou, ktorý sa nachádza v pokojnej lokalite mestskej časti
Považskej Bystrice s názvom Orlové, len 2 minúty od zjazdu z diaľnice D1. V historických
priestoroch  kaštieľa  zo  17.  storočia  ponúka  ubytovanie,  reštauráciu  s  autorskou
kuchyňou, salóniky, kaviareň, lobby bar s letnou terasou, wellness centrum, vnútorné a
vonkajšie fitness centrum, kaplnku a rozľahlý historický park. 

Súťažné  fotografie  bude  hodnotiť  odborná  porota  zložená  z  profesionálnych
fotografov a odborníkov v oblasti cestovného ruchu. Najlepšie fotografie budú slávnostne
vyhlásené na vernisáži výstavy v nákupnom centre KORZO Prievidza, a zároveň budú
víťazom odovzdané ceny. Uzávierka zasielanie súťažných fotografií je do 30. septembra
2018. Viac informácií nájdete na https://www.maticapd.sk/projekty/tradicie/. 
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