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 FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ  

NÁŠ REGION, NÁŠ DOMOV 
 
V Náměšti na Hané      dne 1. 4. 2019 
 
Vážená paní ředitelko, pane řediteli, 
 

Rádi bychom vás požádali o předání informací vašim žákům o možnosti zúčastnit se Fotosoutěže na 
téma ,,Náš region, náš domov“, kterou organizuje tým Pracovní skupiny přírodní vědy a EVVO, v rámci 
projektu MAP II – Místní akční plány pro rozvoj školství.  

Podrobnosti k soutěži jsou uvedeny v přiložených propozicích a plakátku. Soutěže se mohou 
zúčastnit děti, jak z prvního tak i druhého stupně základní školy, je určena pro 2 samostatné věkové 
kategorie: A - nejmladší děti až do 5. třídy včetně, a B - starší děti 6 – 9 třída. Děti si mohou vybrat z šesti 
různých témat (viz. propozice). Je jen na nich, zda si vyberou jedno téma, nebo si zvolí všechny.  
 Fotografická soutěž bude probíhat v termínu od 1. dubna 2019 do 30. května 2019. Děti, které se 
této soutěže zúčastní, mohou zaslat do každého tématu maximálně 2 fotografie a to prostřednictvím e-
mailu: fotosoutez@regionhana.cz , nebo přes úschovnu. Obdržené fotografie budou zveřejněny na stránkách 
Regionu Haná. 

 Z každého tématu budou vyhodnoceny vždy 3 nejlepší fotografie. Na výherce čekají hodnotné ceny. 
Z kategorie prvního stupně (do 5. třídy) a kategorie druhého stupně (do 9. třídy) bude vždy vybrán jeden 
absolutní vítěz, na kterého čeká hlavní výhra: u mladších Profesionální dalekohled do přírody, a u starších 
Tablet pro práci s digitálními fotografiemi. 

 Pro výherceve všech 6ti kategoriích a obou věkových kategoriích je dále připraven den 
s profesionálním fotografem z Olomouce, Jiřím Vysloužilem, který uspořádá dětem dne 22. 6. 2019 
workshop v Náměšti na Hané v zámeckém parku a Terezském údolí. Stráví s nimi dopoledne, naučí je základy 
focení, ovládání fotoaparátu, makrofotografii apod. Fotit budou krajinu, rostliny a zvířata. Dále dětem 
vytiskne i nejlepší fotografie. Přikládáme i plakátek na workshop Jiřího Vysloužila. 

 Výhercům budou ceny slavnostně předány dne 15. 6. 2019 ve Slatinicích při příležitosti konané akce 
„Den zdraví lázní Slatinice“.  

 Prosíme, abyste propozice soutěže, plakát fotografické soutěže i vzor souhlasu zákonného zástupce  
vyvěsili ve vaší škole a informace předali žákům. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na 
náš email nebo na telefonní číslo kohokoliv z našeho projektového týmu Regionu HANÁ.  

 Doufáme, že se soutěže děti velmi rády zúčastní a těšíme se na krásné fotografie.  

 

S pozdravem       Ing. Jaroslav Brzák 
Hlavní manažer MAS Region HANÁ, z.s. 
Tel.: +420 605 174 701 
jarek.brzak@regionhana.cz 
region.hana@regionhana.cz 

Přílohy:  Propozice soutěže 
Plakát soutěže 

            Vzor souhlasu zákonného zástupce 
  Pozvánka na workshop 
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