Young Reporters for the Environment
YRE International Competition – ukážky fotografií
Nižšie sú uvedené príklady troch kategórií fotografií podľa nových kritérií. Červeným písmom je vyznačené, koľko
znakov/slov môže mať maximálne názov, úvodný text a popiska. Príspevky boli upravené, aby sa dali použiť ako
príklad. Autorom súboru je medzinárodná kancelária programu YRE.

I.

foto kategória: Reportážna fotografia (úvodný text plus popis)
Tajný život trhoviska (názov max 140 znakov)

Predajkyňa na trhu Miletičova vložila nepredané, trochu nevzhľadné zemiaky do prepravky a nechala ich na polici pre
ľudí, ktorí ich potrebovali. V minulosti ich hádzala do zeleného koša na bioodpad, spolu so zhnitými kúskami a listami.
Pripojili sa k nej ďalší predajcovia, čím sa vytvorilo krásne spojenie medzi ľuďmi, ktorí sa nestretávajú, ale stále majú
medzi sebou „tajné spojenectvo“.
(úvodný text max 100 slov)

I Pán Horváth často po záverečej chodí na trh Miletičova, aby si vzal
nepredanú zeleninu (popis max 20 slov)

II.

foto kategória: inscenovaná foto (môže a nemusí byť sprievodný text max.
100 slov)

Foto s reportážnym nádychom, fotená v autentickom exteriéri alebo interiéri, ale pravidlá sú menej prísne ako pri
reportážnej fotografii, napr. je povolené respondentov režírovať, či použiť rekvizity. Sprievodný text by mal
vysvetľovať spojitosť so životným prostredím a / alebo návrh na riešenie problému.

Tvoríme si vlastnú smrť (názov max. 140 znakov)

Na rozdiel od živých organizmov, našim spôsobom života
znečisťujeme všetko okolo seba, aj samých seba. (popis max 20 slov)
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III.

Reportážny foto-príbeh 3-5 fotografií (úvodný text + popis ku každej
fotografii)
Zmena podnebia – ohliadnutie späť za riešením pre dnešok
(Názov max 140 znakov)

Na 5. poschodí starého obytného domu je veľká terasa, lemovaná dvoma radmi rastlín. Je to miesto, ktoré pani Siew
Cheng navštevuje každý deň s nožnicami a fľašou na zalievanie. Jej malá záhrada je príkladom zodpovednej spotreby.
(úvodný text: max. 50 slov)

I.Pani Siew Cheng a jej mini-záhradka (popiska max. 20 slov)

II.Zavlažovací systém nainštalovaný pre črepníkovú rastlinu (popiska max. 20 slov)

III.Prírodné hnojivo zo zvyškov zeleniny (popiska max. 20 slov)
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