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Fotosoutěž „Lidé a Krkonoše“
Vyhlašujeme zimní fotosoutěž o voucher na Stezku korunami stromů v Janských Lázních.
Posílejte do konce února vaše úlovky z Krkonoš. Ať už si zimu užíváte sami, s přítelem,
s celou rodinou, s partou přátel anebo s kolegy z práce. Každý na fotografii se počítá😊
Vyfotit můžete sami sebe, své ratolesti nebo kamarády a výhled na krkonošské hřebeny, který
vás uchvátí, a tak trochu doplní 😊, fantazii se meze nekladou. Jedinou podmínku máme –
fotka musí být pořízena v Krkonoších, ideálně na sněhu. Těšíme se na vaše snímky!
Pravidla:
• Začátek soutěže: 14. 1. 2019
• Uzávěrka soutěžních materiálů: 28. 2. 2019
• Vyhlášení výsledků soutěže: 8. 3. 2019
• Maximální počet soutěžních fotografií na jednu osobu je 1.
• Jak přihlásit fotografii do soutěže: Zašlete fotografii formou zprávy na náš profil na
facebooku www.facebook.com/Krkonose.eu, nebo prostřednictvím e-mailu na adresu
svazek@krkonose.eu.
• Odesláním fotografie dává autor svolení s možností použití soutěžní fotografie pro účely
propagace turistického regionu Krkonoše (web, propagační tiskoviny regionu, apod.).
• Přihlásit se může kdokoliv, věk ani profese není omezena.
• Soutěž není rozdělena do kategorií.
• Fotografie musí být pořízena na území regionu Krkonoše, musí mít popisek (název místa,
popř. název fotografie, jméno autora).
Hodnocení:
• Fotografie budou hodnotit fanoušci facebookového profilu Krkonoše.eu. Soutěžní
fotografie budou po uzávěrce soutěže nahrány do alba s názvem „Fotosoutěž Lidé a
Krkonoše“, kde je budou moci fanoušci označit lajkem – „To se mi líbí“. Vyhrává
fotografie s největším počtem lajků.
Ceny:
• Autor fotografie na 1. místě bude odměněn VOUCHEREM na STEZKU KORUNAMI
STROMŮ KRKONOŠE v Janských Lázních.
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 Instagramu.

