
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Soutěž končí v úterý 15. května 2012. Více na www.masvhv.cz

Lidé na venkově
Fotogra�e lidí při práci nebo zábavě, není omezeno věkem. Může se jednat o portréty i skupinové snímky, 
momentky zachycující životy lidí na Valašsku.

Venkovské prostředí
Obrázky, které re�ektují potřeby rozvoje venkova, např. k tématu, jako je změna klimatu, biologická rozma-
nitost, voda, nakládání s odpady, alternativní energie.

Zaměstnání na venkově
Fotogra�e zachycující práci na Valašsku např. v těchto oborech činnosti: obchod, služby, doprava, odbyt, 
produkce potravin, malé rodinné podniky atp.

Rozmanitost venkova
Ukázky pravého vekovského života, všedního i nevšedního - s jeho lidmi, infrastrukturou, kulturním dědic-
tvím. Fotogra�e mají ukázat, co pro nás Valašsko znamená a jaký má vliv na náš každodenní život.

Mladí na venkově
Fotky zachycují mládež, jejich zájmovou činnost a aktivity, zachycení mladých lidí do kterých vkládáme své 
naděje a jsou nedílnou součástí rozvoje regionu.

Leader
Obrázky zachycující přístup Leader - rozvoj venkova, venkovskou komunitu, lidi, keří zde žijí.

Ze zaslaných fotogra�í vybere hodnotící komise MAS tři z každé kategorie a postoupí je dále komisi při Evropské síti rozvoje venkova, a to v rámci 
soutěže „Obrázky evropského venkova“. Zde již budou soutěžit jednotlivé MAS z celé Evropy. Vítězné příspěvky budou vystaveny na velké výsta-
vě v prestižní budově Berlaymont v Bruselu od 22 června do 10 července 2012. Kromě toho budou vítězní fotografové a MAS pozvaní na slavnostní 
předání cen za přítomnosti komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova Daciana Ciolosa, dne 27 července 2012. V návaznosti na ocenění proběhne 
putovní výstava po celé Evropě a z vítězných fotogra�í bude vydána vázaná fotokniha.

Podmínky soutěže:
- Každý soutěžící může předložit neomezený počet fotogra�í 
- Fotogra�e musí mít minimální velikost 5 MB a rozlišení 300 dpi
- Soutěžní fotogra�e budou předloženy jako vytištěná kopie (mohou být černobílé) kde u každé z nich bude              
na zadní straně uvedeno jméno a příjmení fotografa a název kategorie
- Fotogra�e budou předloženy taktéž na CD nosiči
- Přílohou bude vyplněný soutěžní formulář
- Do soutěže budou zařazeny příspěvky, které budou zaslány poštou nebo doručeny osobně do schránky 
nebo pracovníkovi MAS na adresu: MAS Valašsko - Horní vsacko, Hovězí č.p. 74, 756 01 Hovězí

Vyhlašuje fotosoutěž „Obrázky Valašska“, která je zaměřená na venkovský život v dnešním 
Valašsku. Soutěž je určena pro všechny profesionální i amatérské fotografy. Ti mohou předložit 
své fotogra�e, které spadají do těchto kategorií:

MAS Valašsko – Horní Vsacko


