OBECNÍ ÚŘAD CHOTIMĚŘ
Chotiměř 66 / 410 02 Lovosice

CHOTIMĚŘ HLEDÁ NEJKRÁSNĚJŠÍ FOTOGRAFIE
Všichni z Chotiměře a okolí, je tu velká fotografická výzva pro všechny fotoprofíky, fotohobíky a fanoušky pěkných
fotek!
Obec Chotiměř připravuje modernizaci internetových stránek www.chotimer.cz . Nedílnou součástí nového webu by
měly být pěkné a reprezentativní fotografie naší vesnice a jejího okolí. A protože i v Chotiměři je určitě dost šikovných
fotografů, kteří dokážou zachytit fotoaparátem i mobilem hotové poklady, rozhodli jsme se oslovit je formou velké
fotografické soutěže! Ty nejkrásnější fotografie odměníme věcnými cenami a umístíme na titulní straně nových
webových stránek! V budoucnu pak budou obec reprezentovat na internetu, sociálních sítích nebo například
v kalendáři obce.
Máte zájem se do soutěže zapojit?
Zašlete fotografii, kterou jste pořídili v Chotiměři a okolí! Fotky budou průběžně zveřejňovány na obecním
facebookovém profilu, v albu s názvem „Chotiměř a okolí“.
Zde bude také probíhat veřejné internetové hlasování, které bude ukončeno 20. 8. 2019.
Následně deset fotografií, které získají nejvíce „lajků“, postoupí do finále, kde o vítězích rozhodne zastupitelstvo obce
v kooperaci s provozovatelem webových stránek.
Soutěžní fotografie posílejte na e-mail starosta@chotimer.cz nebo do zpráv facebookového profilu „Život
v Chotiměři a okolí“, k fotkám přidejte popisek (lokalizaci), rok pořízení, jméno a kontaktní údaje autora.
PRAVIDLA SOUTĚŽE:
1) Termín konání soutěže: 1. 7. – 20.8. 2019.
2) Soutěžní fotografie musí být pořízeny v obcích Chotiměř a jejích částech (Hrušovka, Malá Chotiměř, Oparenské
údolí), respektive na území katastru obce Chotiměř. Fotografie mohou zachycovat blízké i vzdálenější okolí obce (České
středohoří).
3) Soutěžní fotografie zasílejte na e-mail: starosta@chotimer.cz nebo do zpráv facebookového profilu „Život
v Chotiměři a okolí“, k fotkám přidejte popisek (lokalizaci), rok pořízení, jméno a kontaktní údaje autora.
4) Autor vyzýváme k maximální kvalitě a rozlišení fotografií.
5) Zasláním fotografií do soutěže potvrzuje účastník skutečnost, že je oprávněn s fotografií nakládat a že souhlasí se
zveřejněním fotografie a svého jména www.chotimer.cz a facebookovém profilu Život v Chotiměři a okolí, případně
na a dalších informačních a propagačních materiálech obce.
6) Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže fotografie s nevhodným obsahem či nedostatečnou kvalitou. Do
soutěže nebudou rovněž přijímány snímky, které obsahují tzv. product placement či skrytou reklamu.
7) Soutěžní fotografie budou průběžně zveřejňovány na facebookových stránkách Život v Chotiměři a okolí, zde bude
probíhat také veřejné internetové hlasování. Deset fotografií, které získají největší počet „lajků“, postoupí do finále,
ve kterém o vítězi rozhodne hodnotitelská komise. V případě, že nebude do soutěže přihlášeno dostatečné množství
fotografií, pak do finále může postoupit menší počet fotografií než deset.
8) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit v případě potřeby pravidla soutěže.
9) Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní
nesouvisí.

