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Soutěž probíhá od 3.10 do 31. 10. 2022.
Na fotce musí být zachycen jakákoliv váš oblíbený moment při aktivitě
nebo okamžiku, který jste prožili výhradně v Horském areálu Kraličák. 
Fotografie zasílejte na emailovou adresu kralicak@mujkralicak.cz a do
předmětu vložte „Fotosoutěž“.
Fotografie je možné zasílat do 31. 10. 2022 24:00 hod.
Jeden soutěžící může zaslat pouze jednu fotografii.
Doporučujeme zaslat fotografii v dobrém rozlišení, alespoň 1000 x 2000 px,
ale není to podmínkou.
Na fotce by neměly být žádné výrazně viditelné značky oblečení.
O výhercích rozhodne odborná komise. Mezi primární hodnotící prvky
patří následující: originalita, naplnění tématu fotosoutěže ,,Moje chvilka v
Horském areálu Kraličák“ a kompozice fotografie.
Fotografie budou v říjnu průběžně zveřejněny na sociálních sítích.
Čtyři vítězné fotografie vybere komise složená z našich fotografů areálu a
novinářů.
Účastník, jehož fotografie se umístí na 1. až 4. místě, bude kontaktován a
informován o této skutečnosti prostřednictvím emailové zprávy na
emailovou adresu, ze které byla odeslána soutěžní fotografie. V takovém
případě je účastník povinen komunikovat a spolupracovat tak, aby mohlo
dojít k bezproblémovému vyhlášení výsledků soutěže. Nebude-li účastník
na zprávu o umístění reagovat do 72 hodin, vyhrazuje si pořadatel právo
účastníka z pořadí vyloučit a pořadí upravit.
Vítězné fotografie budou zveřejněny v prvním listopadovém týdnu na
sociálních sítích a na vernisáži.
Vybraní účastníci mohou být požádáni o zaslání fotografie v původním
rozlišení prostřednictvím e-mailu, zejména, ne však výhradně, pro potřeby
prezentování vyhlášení. Uschovejte proto prosím soutěžní fotografie v
původním rozlišení pro případné pozdější potřeby. 
Zasláním fotografie účastník souhlasí s jejím využitím k marketingovým
účelům společnosti.

JAK SE ZAPOJIT DO SOUTĚŽE?
Vyfotili jste se v letní sezóně 2022 (květen – září) při vaší oblíbené aktivitě nebo
se vám podařilo zachytit nějaký “váš“ kouzelný moment v našem areálu a
chcete se o fotografii s námi podělit? Pošlete vámi vybrané foto na e-mail
kralicak@mujkralicak.cz, do předmětu uveďte „Fotosoutěž“ a vyhrajte
víkendové a celosezónní skipasy! Termín soutěže od 3. 10. do 31. 10. 2022.

PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE
Uzavřeli jsme letní sezónu a vyhlašujeme fotosoutěž s tématem „Moje
chvilka v Horském areálu Kraličák“:
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