Fotosout ž ERDV 2017
Název fotosout že
„Na kole po Evropském regionu Dunaj-Vltava“
Doba trvání fotosout že
Za átek: 01.07.2017
Uzáv rka: 30.09.2017
Fotografie se podávají od 01.07.2017 do 30.09.2017. Vít z sout že bude oznámen do
31.10.2017.
Podmínky fotosout že
Organizátorem fotosout že je Evropský region Dunaj-Vltava
Amt der Oö. Landesregierung
Geschäftsstelle der Europaregion Donau-Moldau
Bahnhofplatz 1
A - 4021 Linz
Fotosout že se mohou zú astnit osoby každé v kové kategorie nebo spolky, p íležitostný
fotograf, fotoamatér i profesionál. Ú ast v sout ži je bezplatná.
Zaslané mohou být pouze fotografie, které byly po ízeny na stezkách z Cyklopr vodce
ERDV „Na kole po Evropském regionu Dunaj-Vltava“. Místo, kde se fotografie po ídila, se
musí nacházet na jedné ze stezek z Cyklopr vodce ERDV. Spolupracovníci Evropského
regionu Dunaj-Vltava a poroty se fotosout že zú astnit nemohou.
Zaslání fotografie probíhá elektronickou poštou spole
s následujícími informacemi:
název obrázku, krátký popis záb ru, íslo stezky a název stezky z Cyklopr vodce ERDV,
jméno, adresa, telefonní íslo p ihlašujícího a podepsaný formulá „ Autorská práva
fotosout že ERDV". Obrázek nesmí p ekro it velikost 5 MB (300 dpi, 210 x 148 mm – jpg, tif,
png.
Výb r vít
Vít ze fotosout že vybere odborná porota složená z profesionálních fotograf a grémia
Regionálních kontaktních míst ERDV.
Vít zové budou o výh e kontaktováni E-mailem Kancelá í ERDV.
Kritéria na nominaci obrázk se soust edí na kreativitu, nápaditost, povedené zobrazení
vyfotografovaného místa a na autenti nost s danou stezkou.
Zaslaný obrázek m že obsahovat pouze jedno vyobrazení. Koláže nebo sestavené obrázky
nejsou sou ástí sout že.
Záruka a právní ochrana
Evropský region Dunaj-Vltava neru í za zaslané fotografie nebo jejich obsah. Právní cesta je
vylou ena.
Ceny
Ceny pro vít ze jsou formou poukázky firmy Intersport a nevyplácí se v hotovosti.
1. místo: poukázka v hodnot 200,- €
2. místo: poukázka v hodnot 100,- €
3. místo: poukázka v hodnot 50,- €

