Fotosoutěž Trasa
Napsal uživatel Michael Antony - Tony
Čtvrtek, 02 Únor 2012 20:33

Uzávěrka 19. ročníku této (nejen) fotosoutěže je 29. února 2012. Což znamená, že nastal
nejvyšší čas na pozorné prohlédnutí fotoalb z uplynulého roku, k vybrání několika hezkých
fotografií a jejich poslaní mailem nebo poštou.
V závorce výše uvedené slůvko „nejen“ znamená, že v TRASE se nesoutěží pouze ve
fotografiích, ale i v trampské tvořivosti, jde tedy o kategorii pro šikovné ruce.

Propozice soutěže:
Černobílé a barevné fotky – kategorie Hoří jasně oheň křišťálový…
Do této kategorie můžete přihlásit jakoukoli fotku, ze které budou zářit ohně, táboráky, vatry,
ohýnky nebo jen dýmit malé čmouďáčky…
Objektivy jsou otevřeny všem nápadům! Fantazii se meze nekladou!
Černobílé a barevné fotky – kategorie Volné téma
Do této kategorie posílejte ty fotky, které zachycují přírodní krásy a nesplňují předešlé téma
ohňové kategorie.
Ostatní trampská grafika
(zvadla, PF, vtipy, diplomy, dopisní papíry, pohlednice, camrátka)
Tato kategorie je určena všem těm, kteří vyrábějí zvadla, camrátka, nebo kreslí vtipy, malují,
vyrábějí pohlednice...
• Každý může poslat maximálně pět příspěvků do jedné kategorie.
• Fotky pojmenujte a uveďte, prosím, do které kategorie je posíláte.
• Papírové fotky posílejte ve formátu 20 × 30 cm nebo 13 × 18 cm; ostatní dílka max. ve formátu
A4.
• Příspěvky je možné posílat:
e-mailem na adresu: trasainfo@googlemail.com (v max. možné velikosti).
Poštou klasickou na adresu: TRASA, Hana Dohnálková, Svánovského 5, 628 00 Brno
(Nezapomeňte přiložit ofrankovanou obálku s vaší poštovní adresou, máte-li e-mailovou adresu,
uveďte i ji – pro zaslání zvadla na slavnostní vyhlášení výsledků, které proběhne poslední
víkend v květnu 2012.)
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• Počet a kvalita dílek jsou směrodatné při volbě vítězů – první tři místa nemusí být vždy
určena.
• Příspěvky se nevrací z důvodu archivace a případných pozdějších výstav.
• Více o soutěži najdete na internetové adrese http://trasa.webnode.cz/
• Uzávěrka soutěže je 29. února 2012.

2/2

