
SETO KUNINGRIIGI pildistaja konkurss 2021 Lobotkas          

Teema: Puhkus Setomaal Värska Kuurortpiirkonnas 

Võistluse eesmärk on jäädvustada Värska kuurortpiirkonnaga seotud toredaid puhkusefotosid ning välja 

selgitada Seto Kuningriigi parim pildimees (fotograaf).  

Võistlusel võivad osaleda kõik, v.a. konkursitööde hindamisega seotud žürii - ja nende pereliikmed. 

Võistlusel võib osaleda fotoga, mis ei ole osalenud teistel konkurssidel. 

Võistlusele esitatud foto puhul hinnatakse sobivust teemasse, foto väljendusrikkust ja fotojäädvustuse 

kunstilist ja tehnilist taset.  

Puhkus või olla väga erinev, seega ühtviisi hästi sobib puhkusepildiks nii loodusvaade kui ka mudavannis 

käik. Hea puhkuse juurde kuulub maitsev seto toit või mõnus ööbimispaik. Kõik puhkusepildid on 

oodatud, mis iseloomustavad Teie jaoks Värska kuurorti. 

Iga osaleja võib võistlusele esitada ühe foto. Esitada võib nii tava- kui digitaalkaameraga pildistatud 

mustvalgeid või värvifotosid, mis saadetakse võistluse korraldajale JPG/JPEG kvaliteetse pildifailina või 

originaalfotofaili sisaldava andmekandjaga. Fotofaili PIKEM KÜLG pikslites peab olema vähemalt 3500px. 

Foto saatmisel palun kindlasti juurde märkida foto pealkiri, autori nimi, autori kontaktandmed, foto 

jäädvustamise aeg ja koht. Foto vanusele piiranguid ei seata. 

Fotode töötlemisel tuleb silmas pidada head tava ja nähtu tõepärast ning loomulikku esitlust. 

Võistlusest osavõtja vastutab foto kohta esitatud andmete õigsuse eest ning kinnitab, et ta on võistlusele 

esitatud foto autor. 

Laekunud fotosid hindab žürii, kes valib välja konkursile 15 fotot, mida eksponeeritakse Seto 

Kuningriigipäeval 7.08.2021 Lobotka külas. Võidufoto selgub žürii ja rahva hinnete liitmisel. Kuningriigi 

pildimees tehakse teatavaks kuningriigipäeval. 

Võistlusele esitatud tööd jäävad MTÜ Seto Kuningriigi Kroonikogole, kellel on õigus võistlusel osalenud 

pilte edaspidi tasuta kasutada märkides võimalusel foto kasutamisel juurde ka autori nime. 

"Kuningriigi pildimees 2021" võistluste foto palun saata e-maili aadressile: kersti.virro@gmail.com  

Fotofailide laekumise tähtaeg on 21. JUULI 2021.a. 

Lisainfo: 

Seto Kuningriigi pildistaja konkursi eestvedaja Kersti Virro 

kersti.virro@gmail.com 

+371 517 1451 



Kuningriigi pildistäjä välläsortminõ 2021 Lobotkah            

Teema: Kimmäs puhkus Setomaal Verska Kuurordih 

 

S'ool aastagal oodõtas hüvvi puhkusõpilte Setomaalt Verska kuurordist.  

 

Sobiva´ kõik pildi´, mis ommava seotu puhkusõga. S´oo või olla nii illos luudus kui kimmäs mudavann vai 

viil mõni kolmas põnnõv tegevus. Höstö sobis ka Seto toit vai kimmäs üümaja. 

 

Võistlusõ mõtõh om, õt sorti’ vällä kõgõ parep kuningriigi pildistäjä. 

Võistõlda’ võiva’ kõik, v.a. hindamiskomisjon ja näide pereh. 

Pilte man hinnatas nii tehnilist ku kunstilist puult, kaetas pildi seto muudu olõkit ja elolisust. 

 

Õga võistlõja või saata’ üte pildi. Esitä’ võit ütskõik mäntse aparaadiga’ tett pildi. Pilt või 

olla’ kas mustvalgõ vai värmilinõ. 

Saata tohi-i pilte mäntse’ olõ olnu’ mõnõh tõõsõh võistlusõh. 

Saadõtas JPG/JPEG pildifail, millõ pikemp külg piat olõma vähäbält 3500 px. 

 

Pildi man piat olõma päälkiri, pildistäjä nimi ja andmõ’, a ka’ pildistämisõ kuupäiv ja kotus.  

Pilte töötlemise man tulõ arvõsta’ hüvvä tavva ja õt tuu, midä pildistedi, jääsi’ loomulik. 

Pildistäjä vastutas hindä ja pilte andmidõ õigsusõ iist ja tuu iist, õt tä om võistlusõlõ esitet pildi ülesvõtja 

ehk pildistäjä. 

 

Pilte kaes ja uma arvamusõ and hindmiskomisjon, kiä sort vällä pildi’ mis pandas 

kuningriigipääväl rahvalõ kaemisõs ni hindamisõs. 

 

Hindamiskomisjonilõ ja rahvalõ kõgõ inäp miildünü’ pilt om võidupilt. Kuningriigi pildistäjä hõigatas vällä 7. 

augustil 2021 Seto Kuningriigipääväl Lobotkah. 

 

Võistlusõlõ saadõt pildi’ jäävä’ MTÜ Seto Kuningriigi Kroonikogolõ. Kroonikogol om õigus 

võistlusõl olnu’ pilte edespidi ilma rahalda’ kasuta’. 

 

Pilt saata’ e-kiräga aadressilõ: kersti.virro@gmail.com  kooni’ 21. juulini’ 2021. 

 

Lisä küsü: 

Pildistäjä välläsortmisõ vedosnik Virro Kersti 

kersti.virro@gmail.com 

+372 517 1451 


