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Fotosoutěž Selfie z Krkonoš
Jarní a letní příroda Krkonoš je jedinečně pestrá. Určitě jste se o tom při své dovolené nebo
výletě již nejednou přesvědčili. Krkonošské louky plné léčivých bylin s barvitým kobercem
rozkvetlých květin, zurčivé potoky, bohaté lesy, sluníčkem ozářené vrcholky a údolí, ale
i lijáky, vichr či hustá mlha, to vše k letním horám patří. Patří k nim ale také lidé, návštěvníci,
usměvavé opálené tváře, děti poskakující mezi kalužemi, cyklisté…
A právě o tom je naše nová fotosoutěž. Foťáky i telefony jsou po vaší dovolené jistě plné
fotek a určitě nechybí ani pár selfie s krkonošskými panoramaty… Podělte se o ně s námi!
Vaši fotografii tak mohou obdivovat tisíce našich fanoušků i návštěvníků webových stránek
a navíc máte šanci vyhrát zajímavé ceny.
Pravidla:
 Začátek soutěže: 1. června 2016
 Uzávěrka soutěžních materiálů: 31. srpna 2016
 Vyhlášení výsledků soutěže: 30. září 2016
 Přihlásit se může kdokoliv, věk ani profese není omezena.
 Soutěž není rozdělena do kategorií.
 Podmínkou účasti v soutěži je odevzdání vyplněné a podepsané přihlášky. Tím dává
autor svolení s možností použití soutěžních fotografií pro účely propagace turistického
regionu Krkonoše (web, propagační tiskoviny regionu, apod.).
 Fotografie musí být pořízena na území regionu Krkonoše, musí mít popisek (název místa,
popř. název fotografie, jméno autora).
 Maximální počet soutěžních fotografií na jednu osobu je 5.
 Jak přihlásit fotografie do soutěže:
1. Zašlete fotografii společně s vyplněnou a podepsanou přihláškou
prostřednictvím zpráv na facebooku administrátorům profilu Krkonose.eu).
2. Zašlete fotografii společně s vyplněnou a podepsanou přihláškou na
e-mailovou adresu svazek@krkonose.eu
3. Vypalte fotografie na CD nebo DVD nosič, popište jej jménem autora, přidejte
vyplněnou přihlášku, obálku nadepište heslem „Fotosoutěž“ a odešlete na
adresu:
Regionální turistické informační centrum Krkonoše
Krkonošská 8
543 01 Vrchlabí
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Hodnocení:
Hodnocení proběhne ve dvou fázích:
1. Porota složená z deseti nezávislých osob bude anonymně hodnotit všechny
zaslané a sdílené fotografie. Ke každé fotografii bude přiděleno pořadové číslo
bez jména autora. Porotci ohodnotí fotografie body od 1 do 10.
2. 20 fotografií s největším počtem bodů postupuje do finále. Budou vloženy do
alba Selfie z Krkonoš na facebookovém profilu Krkonose.eu a zde je budou
hodnotit fanoušci stránky pomocí liků. Ty s největším počtem liků vyhrávají.
V případě shody liků na prvních třech místech, budou tyto fotografie
hodnoceny fanoušky znovu.
Ceny:
1. cena:
2. cena:
3. cena:
4. cena:
5. cena:

Voucher na ubytování v Hotelu Holiday Park Liščí farma pro 2 osoby na 2 noci
se snídání, daruje Holiday Park Liščí farma www.liscifarma.cz,
Tričko s potiskem loga Krkonoše, daruje Krkonoše – svazek měst a obcí,
www.svazek.krkonose.eu
Šperky Kortan, daruje Kortan Glass Železný Brod, www.kortanglass.com,
Bezový Sirob, daruje Kitl, www.kitl.cz,
Deštník, daruje Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí,
www.mestovrchlabi.cz.

Výstupy soutěže:
Fotografie budou zveřejněny na oficiálních internetových stránkách turistického regionu
Krkonoše: www.krkonose.eu, na facebookovém profilu www.facebook.com/Krkonose.eu, na
Twitteru a Google+.
Generální partner soutěže:

Holiday Park Liščí Farma je rozsáhlý rekreační areál v regionu Krkonoše. Nabízí ubytování
v hotelu, kempu, chatkách a moderních mobilních domech. Nachází se na okraji města
Vrchlabí, v krásném prostředí krkonošské přírody, zhruba 1,5 km od centra města.

