VYHLÁŠENÍ 1. ROČNÍKU FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
Obec Komorní Lhotka vyhlašuje 1. ročník fotografické soutěže s názvem „Fotím Komorní Lhotku“ o
nejlepší snímky obce Komorní Lhotka.
Cílem soutěže je získat pěkné, neokoukané snímky pro jejich další bezplatné využití k propagaci či
v tisku, a také pro vydání kalendáře pro rok 2023.
Soutěž je pro každého příležitostného fotografa, fotoamatéra bez rozdílu věku. Stačí jen zaslat jednu
až čtyři fotografie tematicky se vztahující k naší obci. Snímky můžou zachycovat krajinu a přírodní
zajímavosti, v kterémkoliv ročním období, místní architekturu, společenské, kulturní a sportovní
akce pořádané v obci, celkové pohledy, panoramata, kreativní foto apod. Vaší fantazií se meze
nekladou.
Přijměte naši výzvu a zapojte se do fotosoutěže. V tomto prvním ročníku necháváme téma
z pohledu fotografických žánrů rozsáhlé, aby si každý našel to své. Nejvyšší naději na vítězství
nemusí mít dokonale technicky zvládnutá fotografie, cení se i nápaditost obsahu.
Pojďte tedy fotit a prezentujte nám svoji šikovnost a kreativitu. Pokud máte nafoceno, neváhejte se
„pochlubit“, zajímají nás vaše úlovky, nejlepší s potěšením odměníme. A jak již bylo napsáno,
z fotografií bude v závěru roku 2022 vytvořen kalendář.
Můžete vyhrát pěkné ceny. Nejpěknější snímky bude vybírat široká veřejnost i odborná porota. Obec
následně ocení autory pěti nejpěknějších snímků, o nichž rozhodne veřejnost a autory tří fotografií,
které vybere odborná veřejnost.
Hlasování bude možné během výstavy soutěžních snímků, která proběhne v rámci konání
„Ligotského dne“ v sobotu 30. 7. 2022 ve cvičebně Víceúčelové haly.
Těšíme se na snímky vás všech, kdo máte rádi Komorní Lhotku a věříte, že právě ta vaše fotografie
nemůže chybět při prezentaci naší obce.
Přejeme všem mnoho štěstí.
Název:

Fotím Komorní Lhotku

Téma:

zajímavosti obce

Termín:

15.04.2022 – 08. 07. 2022

Vyhlašovatel:

Obec Komorní Lhotka

Účastníci soutěže:

amatérští fotografové bez rozdílu věku

Počet fotografií:

1 – 4 ks na osobu

Formát:

JPEG

Velikost:

max 8 MB, kratší strana min. 2000 pixelů

Místo hodnocení:

„Ligotský den“

Cena odborníků:

ocenění tří nejlepších snímků (věcné ceny)

Cena veřejnosti:

ocenění pěti nejlepších snímků (věcné ceny)

Odevzdání:

e-mailem na adresu: urad@komorni-lhotka.cz
+ přihláška

