vyhlašuje

podzimně prázdninovou soutěž

Soutěž je určená pro všechny děti od nejmladšího věku až po
děti, které chodí do 9. třídy ZŠ včetně.
Soutěžit budeme o krásné ceny, které budete moci vidět na
našich webových stránkách na stejném místě, kde budou vaše
fotografie od 1. 11. 2011.
Podmínky soutěže:
1. Fotografie musí být vyfocena o letošních podzimních prázdninách.
2. Na fotografii musí být vidět dítě, soutěžící. Alespoň tedy jeho obličej. Musí být
poznat.
3. Soutěžit můžete v kategoriích jednotlivci či skupinky. Skupinka max. 5 dětí
a stejné podmínky jako u jednotlivců.
4. Fotografie by měla být ve „znamení“ podzimu. Tedy například, soutěžící by mohl(i)
být vyfocen(i) v hromadě spadaného listí a koukala by mu (jim) jen hlava nebo na
stromě apod.
5. Fotografii jednou větou popište. Buďte kreativní a vtipní. Nezáleží jen na fotografii,
ale i na popisku této fotografie.
6. Každý může soutěžit pouze s jednou fotografií v kategorii jednotlivci a v kategorii
skupinky, pokud chce.
7. Fotografie zašlete emailem na adresu:
pionyrlu@seznam.cz
Email musí obsahovat:
jméno, příjmení a věk soutěžícího (případně soutěžících v kategorii skupinky)
bydliště
(Všech soutěžících na fotografii. Př. Luka nad Jihlavou.)
kontakt
(Pokud fotografii zašle rodič ze své emailové adresy, prosíme i o
jeho jméno, protože z emailových adres to není vždy jasné. Pokud to je
skupinové foto, tak vyberte kontaktní osobu, která skupinku bude
zastupovat.)
mobil
(Na soutěžícího, na rodiče či kontaktní osobu, která fotografii pošle.)
v příloze soutěžní fotografie ve formátu JPG
8. Fotografie zašlete nejpozději do 30. 10. 2011 na již výše zmíněnou emailovou
adresu.
Všechny fotografie budou vloženy na naše webové stránky, kde bude také
hlasování probíhat od 1. 11. do 30. 11. 2011. Hlasovat může kdokoli.
www.luka.pionyr.cz
Výsledky budou zveřejněny na tomtéž místě 1. 12. 2011. Výherci budou odměněni a
vyhlášeni na další akci, kterou budeme pořádat v prosinci
9. 12. 2011 „Vypouštění balónku s přáním Ježíškovi“.
Všechny informace o této akci také najdete na našich webových stránkách.

