V Janově nad Nisou
28. března 2013

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ „KRAJINA A LIDÉ JIZERSKÝCH HOR“
Turistický region Jizerské hory vyhlašuje přeshraniční soutěž na téma krajina a lidé Jizerských hor.
Soutěž není věkově omezena ani rozdělena do kategorií. Do soutěže mohou být přihlášeny barevné
nebo černobílé fotografie na téma „Krajina a lidé Jizerských hor“.
Do soutěže přijímáme 5 fotografií, které musí být doplněny popisem obsahujícím následující údaje:
název fotografie, jméno a příjmení autora/ky, věk autora/ky, telefonický a e-mailový kontakt, nebo
odkaz na osobní webové stránky. Fotografie pouze očíslujte, název fotografií a kontakty přidejte jako
psaný text do e-mailu.
Fotografie jsou přijímány v digitální formě na e-mailu: jiristransky@atlas.cz. Prosíme o dodání
fotografií ve formátu *jpg, rozlišení 1000 px na delší stranu, maximální datový objem 500 kB na jednu
fotografii. Do předmětu zprávy uveďte název soutěže: „Krajina a lidé Jizerských hor“.
Uzávěrka soutěže je 28. dubna 2013.
Zaslané snímky bude hodnotit komise vedená profesionálním fotografem Jiřím Stránským, z účastníků
bude vybráno 12 fotografů, kteří se budou moci zdarma zúčastnit tří dvoudenních workshopů
vedených tímto lektorem. Workshopy se budou konat v průběhu května – září 2013 na různých
místech Jizerských hor. Fotografie vzniklé v rámci workshopů budou majetkem Turistického regionu
Jizerské hory a budou součástí nově vzniklé webové fotogalerie v rámci www.vilaizerina.cz a
www.jizerky.cz. Nejlepších 64 fotografií bude vytištěno na formát 75 x 50 cm a představeno na
vernisáži konané 5. října 2013 na Jizerce ve Sklárně.
Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím
Euroregionu NISA, fond mikroprojektů v rámci OPPS 2007-2013 Cíl 3 (ČR-Polsko).
Těším se na spolupráci, případné dotazy směřujte na níže uvedené kontakty.
Dana Tkáčová
Tel.: 608302273
e-mail.: tkacova@jizerky.cz
a
Jiří Stránský
e-mail: jiristransky@atlas.cz
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