Hanušovice, 7.6.2012

tajmenice sdružení

Zveme všechny místní akční skupiny k zapojení se do fotografické soutěže.
Zapátrejte v archivech nebo se rovnou vydejte do území a zkuste pořídit a následně
nám zaslat originální a výjimečné fotografie. Jelikož je toto první ročník, tak jsme se
omezili pouze na jednoduché zařazení soutěžních fotografií. Neváhejte a zkuste se
zapojit, však každý máme z území co ukázat.

1) Příroda – krajina, která je v území výjimečná a vystihuje nádech originality
2) Lidé – živý venkov, který je hrdý na svoje předky, tradice a budoucnost
3) Místní akční skupina – vše co se nedá zahrnout do výše zmiňovaných
kategorií, ale má souvislost s činností MAS

Do soutěže se mohou zapojit všechny MAS, které působí na území České republiky.
Místní akční skupina může zaslat pouze jednu fotografii do každé kategorie.
Přihlášené fotografie musí zachycovat téma soutěžní kategorie. Fotografie mohou
být barevné i černobílé.
V přihlášce je potřeba uvést krátký a výstižný název fotografie (max. 50 znaků) a
zároveň také popis co fotografie zobrazuje (max. 200 znaků). Každá soutěžní
fotografie bude zveřejněna jenom s názvem a popisem fotografie. Jméno soutěžní
MAS a název autora bude zveřejněno až po ukončení hlasování a při dalších
prezentací soutěží.
Zaregistrované fotografie budou zveřejněny na webu www.nsmascr.cz, kde budou
moci hlasovat návštěvníci formou linku na Facebook. Hlasování bude probíhat do
31. července 2012. Vítězná fotografie bude ta, která bude mít nejvíce hlasujících ve
své kategorii. Fotografie s největším počtem hlasů bude vyhlášena za absolutního
vítěze soutěže.
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vítězné fotografie budou oceněny
vyhlášení vítězných fotografií proběhne oficiálně na Večeru venkova při
mezinárodní výstavě Země živitelka 2012
vítězné fotografie budou prezentovány na mezinárodní výstavě Země živitelka 2012
a vydány v samostatné reperezentační publikaci o Leader regionech v ČR

Přihlášeni do soutěže můžete provést vyplněním přihlášky a společně se soutěžní fotografií
zaslat v elektronické podobě na mail fotky@nsmascr.cz nebo poštou na adresu NS MAS ČR,
Hlavní 137, 788 33 Hanušovice.

Podrobnější informace o soutěži vám podá Jan Balcar (balcar@kjh.cz), člen pracovní skupiny
Propagace a medializace.

S pozdravem,
Olga Špiková
tajemnice NS MAS ČR

Soutěž byla tematicky převzata od Národní sítě rozvoje venkova Slovenské republiky.

