Pravidla fotografické soutěže „ROZKVETLÝ ROZKVĚT“
1. Soutěžit mohou občané obcí regionu MAS Rozkvět (Lhenice, Chelčice, Malovice,
Libějovice, Mičovice a Truskovice, Pištín, Sedlec, Hlavatce, Čejkovice, Dívčice, Olešník,
Mydlovary, Zahájí, Dříteň, Zliv, Nákří, Dasný, Nová Pec, Želnava, Křišťanov, Ktiš, Černá
v Pošumaví, Horní Planá, Lipno nad Vltavou, Frymburk, Loučovice, Malšín, Hořice na Šumavě
a Vyšší Brod) a také návštěvníci regionu MAS.

2. Do soutěže je možné přihlásit jakékoliv rozkvetlé „objekty“ v regionu MAS Rozkvět
v kategoriích: okno bytového nebo rodinného domu, balkon, předzahrádku nebo okolí domu
či provozovny firmy, veřejné prostranství, které jsou viditelné z veřejně přístupné
komunikace nebo prostranství.

3. Soutěžní fotografie musí být pořízeny v roce 2015, uzávěrka soutěžních snímků:
6.10.2015. Vyhlášení vítězů proběhne v rámci Slavností plodů 2015 ve Lhenicích jako součást
hlavního programu 24.10.2015.

4. Stanovená kritéria hodnocení: estetické hledisko, kompoziční uspořádání – barevnost,
originalita – nápaditost.

5. Vyhodnocení soutěžních objektů proběhne „vícefázově“ prostřednictví oblíbenosti na
facebooku a prostřednictvím komise MAS Rozkvět ve složení zástupců obcí regionu MAS a
pracovníků kanceláře MAS.

6. Soutěžící doručí vyplněnou přihlášku elektronicky na adresu hurska@masrozkvet.cz,
formulář je k dispozici na www a facebooku MAS Rozkvět. Fotografie musí být opatřeny
jménem soutěžícího, adresou soutěžícího objektu a doručeny elektronicky.

7. V průběhu soutěže se může každý přihlášený objekt prezentovat maximálně pěti
fotografiemi v průběhu celého roku.
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8. Všechny přihlášené soutěžní fotografie budou vystaveny na facebooku MAS Rozkvět,
vybrané fotografie pak také na webových stránkách MAS Rozkvět; přihláškou do soutěže
soutěžící souhlasí se zveřejněním fotografií a s evidencí údajů poskytnutých v rámci
přihlášky, elektronickou archivací přihlášených fotografií a jejich použitím pro nekomerční
účely propagace organizátorem soutěže.

9. Komise vyhlásí v každé kategorii první tři místa, současně bude vyhodnocena zvláštní

kategorie „Rozkvetlá obec MAS Rozkvět“. Výherci – vlastníci soutěžních objektů - získají
věcné ceny a/nebo poukázky na nákup zahradnického zboží a potřeb, vítězní soutěžící –
fotografové – získají turistickou výbavu pro další toulky regionem MAS Rozkvět.
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