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TISKOVÁ ZPRÁVA
Fotosoutěž Selfie z Krkonoš má své vítěze
Od začátku června do konce září 2016 „přátelé“ Krkonoš zasílali fotografie a selfie se
svými úlovky do fotosoutěže vypsané Svazkem Krkonoše.
Fotodílka nejprve hodnotila porota sestavená z pracovníků Krkonoš - svazku měst a obcí
i Regionálního turistického informačního centra Krkonoše. Poté z dvaceti nejlepších selfíček
vítěze vybírali fanoušci facebookového profilu.
1. místo: Denisa Děkanovská - Selfie s Benem na Žalý
2. místo: Denisa Děkanovská - Kočárkové selfie cestou na Pančavské vodopády
3. místo: Denisa Děkanovská - Psí selfie od Labské boudy
4. místo: Marie Turková - Krkonošská pivní stezka
5. místo: Ewa Kajdanowicz - W drodze na Słonecznik
Denise Děkanovské gratulujeme k získání hlavní ceny - víkendového pobytu
v Holiday Parku Liščí farma u Vrchlabí. Za umístění na 2. a 3. místě získává další krásné
ceny - krkonošské tričko a šperky od společnosti Kortan. Marie Turková za 4. místo získává
Bezový sirob Kitl. Ewa Kajdanowicz se za 5. místo může těšit na barevný deštník.
K uzavřené fotosoutěži Alena Cejnarová, odborná pracovnice Krkonoš - svazku měst
a obcí, zrekapitulovala: „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 byla témata naší fotosoutěže. Jsme rádi, že jste se s námi o vaše foto úlovky
podělili. Mohou je obdivovat fanoušci našeho profilu na facebooku, twitteru a google+
i návštěvníci webových stránek www.krkonose.eu.
Děkujeme všem účastníkům za krásné fotografie i vám všem, kteří jste se zapojili do
hlasování. Gratulujeme výhercům!“

Září 2016, Dáša Palátková. Další informace o aktuálním dění z turistického regionu Krkonoše a ze života
Svazku Krkonoše najdete na: www.krkonose.eu, www.svazek.krkonose.eu, www.rozvoj.krkonose.eu a také na
facebookovém profilu: www.facebook.com/Krkonose.eu

