Valašský jarmek, o. s.,
a
* Český svaz ochránců přírody Kosenka * Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách *
* TJ Sokol Valašské Klobouky * Národopisný soubor Klobučan * Klub důchodců Valašské Klobouky *
* Nadace Jana Pivečky Slavičín * Gymnázium Valašské Klobouky *
* Kulturní a vzdělávací středisko Valašské Klobouky a Město Valašské Klobouky *

Vás srdečně zvou v sobotu 5. prosince 2009 od deváté hodiny na

18. valašský mikulášský jarmek
a na soutěž

„O najpěknější jarmekovú fotku“
Soutěž je určena pouze pro amatérské fotografy a je vypsána v kategoriích:
A: Trh a řemesla
B: Tradice a budoucnost Valašskoklobucka
C. S lidmi na jarmeku
Do soutěže budou přijaty barevné fotografie klasické i digitální, z kteréhokoliv ročníku
Valašského mikulášského jarmeku. Podle níže uvedených podmínek je můžete /v papírové podobě či
vypálené na CD/ poslat poštou nebo přinést osobně do Městského informačního centra,
Masarykovo nám. 276, 766 01 Val. Klobouky nebo poslat na e-mailovou adresu:
jarmek.souteze@seznam.cz Každou fotografii označte čitelně názvem a kategorií, v níž má být
hodnocena. Dále uveďte svoje jméno a příjmení, věk, adresu a telefonní číslo, případně e- mailový
kontakt.
Velikost všech snímků dohromady zasílaných e-mailovou poštou nesmí přesahovat
10 MB, u snímků zasílaných na CD není maximální rozměr limitován. Celou zásilku označte heslem
„VMJ 2009 - fotosoutěž“. Komise složená z fotografů a pořadatelů jarmeku zhodnotí došlé
fotografie a vyhlásí výsledky do konce ledna 2010. Uzávěrka soutěže je 10. ledna 2010. Vítězové
jednotlivých kategorií budou odměněni.
Autor fotografií poskytuje pořadatelům Valašského mikulášského jarmeku právo neomezeně
použít vybrané fotografie do materiálů pořadatelů včetně webových prezentací s uvedením jména
autora.

Podmínky: - maximálně pět fotografií od jednoho autora
- velikost vyvolané fotografie 13 x 18 cm
- maximální rozlišení jedné digitální fotografie je 1600*1200
- maximální velikost jedné fotografie je 500 kB
- povolený formát digitální fotografie je JPEG
- interpolované fotografie budou vyřazeny

Tož vitajte na jarmeku a ať Vám foťáky dobře fotíja.
Pořadatelský výbor 18. valašského mikulášského jarmeku

