
Fotosoutěž
Valašsko 2018
Fotíte rádi při svých výletech? Chystáte se v létě k nám na Valašsko? Pak čtěte dále…

 1) Valašská příroda

2) Aktivní dovolená na Valašsku

3) Živé tradice a kulturní akce na Valašsku

Pravidla jsou jednoduchá, potřebujete jen:
 -  Vytvořit dostatečně kvalitní fotografii (datový formát JPEG, formát A5 při minimálním 

rozlišení 300 dpi).
 - Zaslat nám ji do 7. září 2018 na e-mail: info@visit-valassko.cz.
 - Radovat se z dobře odvedené práce a z příjemného pobytu na Valašsku.
 - Těšit se na výhru.

Se zaslanou fotografií zašlete na e-mail info@visit-valassko.cz Přihlášku do příslušné 
kategorie s vlastnoručním podpisem, která je ke stažení na webových stránkách 
www.visit-valassko.cz. Přihlášku je možné si vyžádat také prostřednictvím e-mailu 
info@visit-valassko.cz. 

Hodnocení zaslaných fotografií provede a pořadí v každé kategorii určí hodnotící komise 
jmenována organizátorem ze zástupců jednotlivých regionů Valašska, a to zástupce 
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, města Vsetín, města Valašské Meziříčí, města 
Rožnov pod Radhoštěm, Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko 
– Kelečsko, Sdružení Mikroregion Rožnovsko, Sdružení obcí Hornolidečska, Sdružení 
Valašsko – Horní Vsacko a Sdružení pro rozvoj Mikroregionu Střední Vsetínsko.  

Do 2. října 2018 budou osloveni autoři 3 nejlepších fotografií v každé kategorii, 
kterým budou předány ceny.
 1. místo v každé soutěžní kategorii – finanční odměna 6 000 Kč
 2. místo v každé soutěžní kategorii – finanční odměna 4 000 Kč
 3. místo v každé soutěžní kategorii – finanční odměna 2 000 Kč

Nakonec několik důležitých podmínek fotosoutěže:
 - Jeden soutěžící může zaslat maximálně 1 fotografii do každé soutěžní kategorie.
 - Fotografie musí být pořízena na území turistické oblasti Valašsko – okresu Vsetín.
 -  S fotografií je potřeba zaslat vyplněnou a podepsanou Přihlášku do příslušné 

soutěžní kategorie. 
 -  Vyhlášení vítězných fotografií proběhne 26. září 2018 prostřednictvím webových 

stránek www.visit-valassko.cz. Autoři vítězných fotografií budou neprodleně 
kontaktováni a vyzváni k převzetí cen.

 -  Účastníci soutěže berou na vědomí, že podáním Přihlášky do soutěže poskytují 
organizátorovi souhlas s použitím fotografií pro potřeby marketingu a propagace 
regionu Valašsko na období 10 let v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace 
jsou součástí Přihlášky do soutěže.

 -  Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže, soutěž odložit, 
zkrátit, přerušit nebo soutěž bez náhrady zrušit.

Činnost Destinační společnosti Valašsko je v roce 2018 spolufinancována Zlínským krajem, městem Vsetín, městem 
Valašské Meziříčí, městem Rožnov pod Radhoštěm, Sdružením obcí Hornolidečska, Sdružením pro rozvoj Mikroregionu 
Střední Vsetínsko, Sdružením Valašsko - Horní Vsacko a Sdružením Mikroregion Rožnovsko.

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ: 70238880, v rámci činnosti Destinační společnosti 
Valašsko (organizátor) vyhlašuje fotosoutěž návštěvníků turistické oblasti Valašsko v těchto kategoriích:


