Propozice celostátní fotografické soutěže
Vážení příznivci fotografie,
Fotoklub Plasy
ve spolupráci s NPÚ Plzeň, MěÚ Plasy a generálním partnerem Energoslužby, s.r.o.
vyhlašuje 4. ročník FOTOSOUTĚŽE Plaská Lípa
na téma:

Energie stromů

Vyhlášení vítězů a slavnostní zahájení výstavy nejlepších fotografií se bude
konat 22.srpna 2009 v zámeckém sále v Plasích. Výstava fotografií
proběhne ve dnech 22.srpna – 13.září 2009.
Propozice fotosoutěže:
Stromy a člověk patří odjakživa k sobě. Stromy lidem poskytují útočiště, chrání je před horkem a
skýtají využití v potravinářství i v lékařství. Dávají jim dřevo, které se používá jako palivo pro teplo
domova nebo se z něj vyrábí nástroje, zbraně i hračky a staví domy, lodě i mosty.
Stromy mají odedávna své místo i v lidové tradici. Naši předkové uctívali přírodní síly, nabízeli jim
dary. Mohutný vzpřímený strom, jehož silné kořeny jsou pevně v zemi, působí jako nezlomný pilíř a
stal se i jako Strom života symbolem, jako vyvíjející se živoucí organismus.
I lidé v dnešní moderní době si stále častěji uvědomují, že příroda je daleko víc než pouze zdroj
užitečných surovin nebo kulisa rekreačních aktivit.

Rozměr fotografií (barevné i černobílé): minimálně 24 x 30 cm a odvozeniny.
Soutěž je celostátní, mohou se ji účastnit amatéři i profesionálové.
Snímky zasílejte na adresu:
Fotoklub Plasy, Pod nádražím 128, 331 01 Plasy, a to nejpozději do 5.srpna
2009. Obálku se zásilkou výrazně označte nápisem „FOTOSOUTĚŽ“. Při zaslání
více snímků přiložte seznam s názvy.
Informace na http://fotoklub-plasy.wz.cz
Kontaktní email: adpro@iol.cz
Požadujete-li vrácení snímků, přiložte prosím známky v hodnotě 35 Kč. Pro zajištění
rychlého kontaktu na Vás, uveďte v zásilkách Váš mobil, email, atd.
Pořadatel nezodpovídá za poškození zásilky během jejího doručení.
Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční v sobotu 22.srpna 2009 v 15:00 hod. v
zámeckém sále v Plasích.
Kategorie a ocenění:
A. černobílá fotografie: 1. - 3.místo : hodnotné ceny
B. barevná fotografie: 1. - 3.místo : hodnotné ceny
Fotoklub Plasy
Jaromír Nový, předseda

