
K oslavě Mezinárodního dne epilepsie 2018 Vám s radostí oznamujeme vyhlášení fotografické soutěže pro
účastníky všech věkových kategorií. Tématem soutěže je ’Life is Beautiful’ – Život je krásný. Úmyslně jsme
zvolili široké téma, abychom nechali na soutěžících, jak ho ve svém díle zpodobní – že život je krásný navzdory
diagnoze epilepsie; že život je krásný s rodinou a přáteli; nebo že nám příroda ukazuje, jak krásný život je!

Soutěž bude rozdělena do dvou kategorií – do 12 let a nad 12 let. Zúčastnit se může každý!

Všechny příspěvky budou umístěny v galerii na webových stránkách Mezinárodního dne epilepsie epilepsy.org

CENY
Mezi výherce bude rozděleno 2 000 USD:

Do 12 let
• 1. cena 500 USD

• 5 dalších 100 USD každý

Nad 12 let
•

•

PRAVIDLA SOUTĚŽE
• Fotografie by měly odrážet téma soutěže ‘Life is Beautiful’ – Život je krásný.

• Fotografie musí být odeslány na mail ibeexecdir@eircom.net.

• Fotografie by měli mít minimálně 1MB a maximálně 6MB. Rozlišení nejlépe 300 dpi

(zvláště u fotografií z běžného aparátu).

• Fotit můžete na fotografický aparát, smartphone nebo tablet.

• Účastníci musí s fotografií dodat svoje jméno, adresu, věk (pokud je jim méně než 12 let) a mailovou adresu.

• Každý příspěvek musí být originálním dílem soutěžícího, musí mít název (v angličtině) a mělo by být zřejmé,

kde byl pořízen.

• Každá osoba na fotografii musí dát souhlas k fotografování.

• Zasláním fotografie do soutěže účastník souhlasí s bezplatným publikováním na webu IBE

nebo jiném médiu IBE.

• Uzávěrka soutěže je 31. prosince 2017. Všechny soutěžní příspěvky musí být odeslány elektronicky.

• Výherce soutěže bude vyhlášen na Mezinárodní den epilepsie - 12. února 2018.

• Účastníci mladší 16ti let musí mít souhlas rodičů nebo poručníků, aby se mohli zúčastnit soutěže.

• Počet příspěvků na účastníka není omezen.

• Rozhodnutí poroty je konečné a na námitky nebude brán zřetel.

• IBE si vyhrazuje právo diskvalifikovat příspěvek který porušuje některé z pravidel.

• Vítěze a další výherce vybere nezávislá porota.

NEZAPOMEŇTE, UZÁVĚRKA SOUTĚŽE je 31. PROSINCE 2017!

Mezinárodního dne epilepsie
2018

Fotografická soutěž k oslavě

1. cena 500 USD

5 dalších 100 USD každý


