
 

U příležitosti letošního Dne Země 2013 vyhlašuje Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 

2. ročník fotografické soutěže na téma: 

 

„„CCHHOODDÍÍMM  PPOO  ČČTTYYŘŘEECCHH,,  AALLEE  TTAAKKÉÉ  TTUU  SS  VVÁÁMMII  ŽŽIIJJII““  

Den Země je celosvětová ekologická akce snažící se všem věkovým skupinám ukázat cestu k přírodě, posilovat pouto mezi 
lidmi a krajinou či zvířaty, hájit životní prostředí v našem městě, seznámit veřejnost s  problematikou negativních vlivů člověka 
na krajinu a zvyšovat tím zájem veřejnosti o životní prostředí.  

22. duben je tak mezinárodním svátkem životního prostředí. 

Neváhejte zúčastnit se naší soutěže, podělit se tak s ostatními občany města o Vaše fotografie a získat šanci 
vyhrát věcné ceny. 

Podmínky soutěže: 

1) fotosoutěž je přístupná všem věkovým skupinám, profesionálům i amatérům 
2) fotografie se musí vztahovat k zadanému tématu 
3) fotografie zasílejte v elektronické podobě, do soutěže nebudou přijaty fotokoláže a fotomontáže, fotografie 

nahrávejte v nejvyšší možné kvalitě a rozlišení  
4)  fotografie mohou být barevné i černobílé 
5)  počet fotografií je omezen na 1-3 fotografie od jednoho autora  
6)  fotografii doplňte o údaje: 
     název fotografie, jméno a příjmení autora, adresa, e-mail, popř. telefon 
7)  soutěžní fotografie zasílejte na emailovou adresu  siblova@radnice.kurim.cz 
      do názvu zprávy uvádějte „FOTOSOUTĚŽ DEN ZEMĚ 2013“ 
8)  uzávěrka soutěže 22. dubna 2013 
9)  přihlášením fotografií do fotosoutěže dává autor souhlas s možným zveřejněním vybraných fotografií a 
     použitím v propagačních materiálech pro účely města Kuřimi 
 
Fotografie zhodnotí porota složená z členů Komise Zdravého města Rady města Kuřimi, konečné výsledky soutěže 
včetně zobrazení vítězných fotografií zveřejní vyhlašovatelé na webových stránkách www.kurim.cz a 
www.facebook.com/Kurim. 
 
 
Výherci budou odměněni věcnými cenami formou poukázek vybrané prodejny v Kuřimi. 
 

1. místo poukázka v hodnotě  2.000,- Kč       
2. místo poukázka v hodnotě 1.500,- Kč 
3. místo poukázka v hodnotě 1.000,- Kč 
 
Pořádá Komise Zdravého města Rady města Kuřimi. 
 
 
 
 
Další informace podá: 
Ing. Naďa Šiblová, tajemnice komise, email: siblova@radnice.kurim.cz, tel. +420 541 422 352 
Mirka Koláčková, členka komise, email:  romido@seznam.cz 
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