radio Kulisek

FotosoutÄ›Å¾ â€žLyÅ¾e, boby, sanÄ›, hurÃ¡ na nÄ›!â€œ

24. 1. 2018
TZ: Vyhla&scaron;ujeme zimní fotosoutÄ›Å¾ o ubytování pro 2 osoby na dvÄ› noci ve &Scaron;pindlerovÄ› MlýnÄ›! Posílejte do
konce února va&scaron;e úlovky z Krkono&scaron;. AÅ¥ uÅ¾ si zimu uÅ¾íváte na bobech, lyÅ¾ích, bÄ›Å¾kách, snowboardu,
skialpech, saních nebo jiných &bdquo;vozítkách&ldquo;. V&scaron;e se poÄ•ítá. Vyfotit mÅ¯Å¾ete sami sebe, své ratolesti
nebo kamarády, výhled, který vás pÅ™i projíÅ¾Ä•ce na bÄ›Å¾kách uchvátí, fantazii se meze nekladou. Jedinou podmínku mám
&ndash; fotka musí být poÅ™ízena v Krkono&scaron;ích, ideálnÄ› na snÄ›hu ðŸ˜Š. Jarní prázdniny jsou pÅ™ed námi, pÅ™íleÅ
jistÄ› dost&hellip; tÄ›&scaron;íme se na va&scaron;e snímky!

Pravidla: ·
ZaÄ•átek soutÄ›Å¾e: 15. 1. 2018 ·
UzávÄ›rka soutÄ›Å¾ních materiálÅ¯: 28. 2. 2018 ·
Vyhlá&scaron
soutÄ›Å¾e: 9. 3. 2018 ·
Maximální poÄ•et soutÄ›Å¾ních fotografií na jednu osobu je 1. ·
Jak pÅ™ihlásit fotografii do
Za&scaron;lete fotografii formou zprávy na ná&scaron; profil na facebooku www.facebook.com/Krkonose.eu, nebo
prostÅ™ednictvím e-mailu na adresu svazek@krkonose.eu. ·
Odesláním fotografie dává autor svolení s moÅ¾ností pouÅ¾
soutÄ›Å¾ní fotografie pro úÄ•ely propagace turistického regionu Krkono&scaron;e (web, propagaÄ•ní tiskoviny regionu, apod.).
·
PÅ™ihlásit se mÅ¯Å¾e kdokoliv, vÄ›k ani profese není omezena. ·
SoutÄ›Å¾ není rozdÄ›lena do kategorií. ·
F
poÅ™ízena na území regionu Krkono&scaron;e, musí mít popisek (název místa, popÅ™. název fotografie, jméno autora).
Hodnocení: ·
Fotografie budou hodnotit fanou&scaron;ci facebookového profilu Krkono&scaron;e.eu. SoutÄ›Å¾ní fotografi
budou po uzávÄ›rce soutÄ›Å¾e nahrány do alba s názvem &bdquo;FotosoutÄ›Å¾ LyÅ¾e, boby, sanÄ›, hurá na nÄ›&ldquo;, kde
budou moci fanou&scaron;ci oznaÄ•it lajkem &ndash; &bdquo;To se mi líbí&ldquo;. Vyhrává fotografie s nejvÄ›t&scaron;ím
poÄ•tem lajkÅ¯.
Ceny: ·
Autor fotografie na 1. místÄ› bude odmÄ›nÄ›n VOUCHEREM NA UBYTOVÁNÍ pro 2 osoby na 2
v hotelu OREA RESORT HORAL ve &Scaron;pindlerovÄ› MlýnÄ›.
Výstupy soutÄ›Å¾e: Fotografie budou zveÅ™ejnÄ›ny na
oficiálních internetových stránkách turistického regionu Krkono&scaron;e www.krkonose.eu, na facebookovém profilu
www.facebook.com/Krkonose.eu na Twitteru a Instagramu.
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