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FOTOSOUTĚŽ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – MĚSTO PRO LIDI 
 
Město Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Nadací Partnerství vyhlašuje fotosoutěž o nejlepší a 
nejpříjemnější veřejné prostranství ve městě. Soutěž probíhá od 1. 7. do 31. 8. 2011.  
 
První tři místa budou oceněna hodnotnými cenami. Neváhejte a zapojte se! 
………………………………………………………………………………………………………….................................……………. 

 
Soutěžní kategorie: 
 

1. Nejpříjemnější prostranství v Ústí nad Orlicí 
Máte v Ústí nad Orlicí místo, kam rádi chodíte, kde je příjemné si posedět, zasportovat, nebo 
jen tak pozorovat okolí? Rozhlédněte se kolem sebe, ať už je to příjemné upravené zákoutí 
blízko vašeho domova, náměstíčko, místo v parku či hezké posezení. Fantazii se meze 
nekladou, ceněny jsou neotřelé tipy na zajímavá veřejná prostranství ve městě i kvalita 
pořízené fotografie.  

 
2. Inspirace pro Ústí nad Orlicí 

Narazili jste na cestách po Čechách či v zahraničí na pěknou úpravu veřejného prostranství, 
hezké zákoutí, příjemné cesty pro pěší či zajímavé řešení cyklistické dopravy? Máte doma 
snímky míst, která by mohla být inspirací pro zkvalitnění života v Ústí nad Orlicí? Doplňte 
informaci, odkud pocházejí a v čem by mohla být pro Ústí nad Orlicí inspirací a soutěžte 
v kategorii „Inspirace pro Ústí nad Orlicí“. 
     

Ceny: 
 
1. Kategorie: Nejpříjemnější prostranství v Ústí nad Orlicí 

 
1. MÍSTO: poukázka do knihkupectví Flétna v hodnotě 1200,- Kč  
2. MÍSTO: poukázka do knihkupectví Flétna v hodnotě 800,- Kč 
3. MÍSTO: poukázka do knihkupectví Flétna v hodnotě 500,- Kč 
 
2. kategorie: Inspirace pro Ústí nad Orlicí 
 
1. MÍSTO: poukázka do knihkupectví Flétna v hodnotě 1200,- Kč  
2. MÍSTO: poukázka do knihkupectví Flétna v hodnotě 800,- Kč 
3. MÍSTO: poukázka do knihkupectví Flétna v hodnotě 500,- Kč 

 

Pravidla a technická specifikace: 
 

• Soutěž probíhá od 1. 7. do 31. 8. 2011 

• Každý účastník soutěže může poslat nejvíce 3 fotografie do každé soutěžní kategorie 
(maximálně tedy 6 fotografií). 

• Přijímáme pouze fotografie s uvedeným jménem a příjmením autora (nikoliv stažené 
z internetu apod.).  

• Parametry fotografií: pouze dodané elektronicky jako příloha emailu ve standardním 
formátu JPG, rozlišení minimálně 1600x1200, maximální velikost jednoho snímku 5MB 
(v případě problémů s odesláním více příloh najednou pošlete emailů několik s přiložením 
např. jedné fotografie).  
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• V předmětu emailu uveďte „FOTOSOUTĚŽ ÚSTÍ NAD ORLICÍ“ a v emailu: 
� Jméno a příjmení autora 
� Telefon a emailovou adresu 
� Místo, o které se jedná a soutěžní kategorii (1. Nejpříjemnější prostranství 

v Ústí nad Orlicí nebo 2. Inspirace pro Ústí nad Orlicí) 
� U snímků v soutěžní kategorii 1. Inspirace pro Ústí nad Orlicí uveďte, v čem 

konkrétně by mohli být pro Ústí nad Orlicí inspirací. 

• Email pro zasílání fotografií: kralova@ohgs.cz 

• Kontaktní osoba a případně dotazy: Silvie Králová, email: kralova@ohgs.cz, tel.: 733 724 193 

• O vyhodnocení soutěže rozhodne odborná porota. 

• Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen proběhne do konce září 2011. 

• Zasláním snímků do soutěže souhlasíte s jejich použitím Nadací Partnerství v tiskových i 
elektronických materiálech.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Projekt realizuje m ěsto Ústí nad Orlicí za spolupráce Nadace Partnerstv í a OHGS s.r.o. 
 
Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto 
dokumentu je výhradně odpovědné město Ústí nad Orlicí a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva 
životního prostředí. 

 


