FOTOSOUTĚŽ 2016
- LÁZEŇSKÁ STOPA -

Beskydské rehabilitační centrum vyhlašuje VI. ročník soutěže
amatérských fotografů na téma:

POJĎTE S NÁMI DO PARKU
Vyfoťte zajímavosti, týkající se parku Rehabilitačního centra Čeladná

Na našem YouTube kanálu (www.youtube.com/rehabilitacnicentrum)
a ve vysílání TV Ondřejka je již zveřejněn první díl seriálu Pojďte s námi do parku.
Plánujeme vytvořit řadu těchto video dokumentů, v nichž budeme ve spolupráci
s krajinářským architektem Ing. Zdeňkem Strnadelem postupně představovat
podobu a proměny parku v různých dobách a v ročních obdobích.
Autoři nejzajímavějších snímků tak budou moci do tohoto seriálu přispět.

 Soutěže se mohou zúčastnit: pacienti a zaměstnanci BRC,
hosté AD Lara, návštěvníci areálu a příznivci beskydské přírody
 TÉMA: Pojďte s námi do parku Rehabilitačního centra Čeladná
 Podmínky soutěže:
 Všechny přihlašované snímky musí být pořízeny v parku BRC,
uvítáme detaily i panoramatické záběry na park z jeho blízkého okolí
 Do soutěže je možné zaslat maximálně 10 snímků
 Stáří snímků nerozhoduje, podmínkou je uvést datum pořízení snímku
 Optimální velikost a kvalita snímků je minimálně 700 kB (nebo větší)
 Autor fotografií odpovídá za souhlas případně vyfotografovaných osob;
zasláním snímků souhlasí s jejich dalším využitím pro potřeby BRC
(zveřejnění na internetu, v časopise Čeladenská fontána, v reklamě)
 Uzávěrka soutěže: 31. prosince 2016
 Přihlášení fotografií: Během celého soutěžního období
 E-mailem na adresu adamova@brc.cz
 Osobně předáním ke stažení na vhodném nosiči (flash disk, CD apod.)
ve správní vile Běla, 1. patro, kancelář marketingu,  558 616 292
 Povinné údaje: jméno a příjmení autora, název a datum snímku,
případně bližší popis místa, kontaktní adresa, telefon, e-mail
 Vyhlášení vítězů, odměna: do 31. ledna 2017 na webu BRC,
Facebooku a v Čeladenské fontáně; vítězové obdrží drobné ceny;
při využití snímku ve video dokumentu uvedeme v titulcích jméno autora.
V souvislosti s pobytem v BRC vítáme i nadále také mimosoutěžní fotografie na
libovolné téma (příroda, procedury, volný čas apod.) Těšíme se na Vaše záběry 

