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Fotosoutěž „Krkonošské chalupy, boudy a roubenky“
Vyhlašujeme jarní fotosoutěž o ubytování pro 2 osoby na dvě noci v Hotelu Horizont v Peci pod
Sněžkou! Posílejte do konce června vaše úlovky z Krkonoš. Ať už se vydáte za historickými
krkonošskými boudami nebo „jen“ na vaši chatu, chalupu či roubenku. Vše se počítá. Vyfotit můžete
exteriér i interiér, jedinečnou okolní krajinu, kde byla bouda postavena, zkrátka to, co každého
uchvátí a je pro lidovou architekturu v Krkonoších typické, fantazii se meze nekladou. Jedinou
podmínku máme – fotka musí být pořízena v Krkonoších, ideálně s chalupou na snímku 😊. Slunečné
jarní volné víkendy vás zvou do přírody, takže příležitostí na procházky a objevování bude jistě dost…
těšíme se na vaše snímky!
Pravidla:
• Začátek soutěže: 14. 5. 2018
• Uzávěrka soutěžních materiálů: 30. 6. 2018
• Vyhlášení výsledků soutěže: 9. 7. 2018
• Maximální počet soutěžních fotografií na jednu osobu je 1.
• Jak přihlásit fotografii do soutěže: Zašlete fotografii (300 dpi) 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) a musí mít minimálně 150 dpi.
Hodnocení:
• Fotografie budou hodnotit fanoušci facebookového profilu Krkonoše.eu. Soutěžní fotografie
budou po uzávěrce soutěže nahrány do alba s názvem „Fotosoutěž Krkonošské chalupy, boudy a
roubenky“, 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 UBYTOVÁNÍ pro 2 osoby na 2 noci
v Hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou.
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.

