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Jsou vítané i amatérské snímky, které mají
nápad, jsou originální a dokážou pobavit.
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• mladým kreativním osobnostem ve
věku 15–26 let

O co se fotí?
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autor vítězné fotogra�ie v každé ze tří
kategorií získá

• mladým kreativním osobnostem ve
věku 15–26 let

• certifikát k odběru zpáteční autobusové jízdenky na linku STUDENT
AGENCY express po destinacích
Francie, Itálie, Švédsko, Norsko,
Dánsko v termínu 1. 10. – 10. 12.
2010
• předplatné časopisu Digitální foto
magazín
• poukaz na nákup zboží a odběr
fotografických služeb v Centru
FotoŠkoda v hodnotě 500,– Kč
• volné vstupenky na libovolné představení v programu kina BIO|OKO
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I. kategorie People: This is a good time
II. kategorie Flowers: Great World
III. kategorie Animals: In action
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• soutěž probíhá celé prázdniny od
1. 7. 2010 do 5. 9. 2010 včetně
• snímky posílej na soutez@vosp.cz
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Kdy a kam mohu posílat své
snímky?

Další informace a pravidla soutěže hledej na

www.VOSP.cz/SOUTEZ
Partneři:
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