FOTOSOUTĚŽ
Vyhlásili jsme FOTOSOUTĚŽ. Tedy soutěž o nejlepší fotografii s tématikou Taekwondo a zima 2021.
Ideálně, aby se na fotografii objevily známky TKD – dobok, technika, znaky atd. a pokud budete mít
ještě šanci do fotografie zakomponovat něco zimního (např. z výletu do hor, nebo na chalupu, kde
jsou ještě zbytky sněhu apod.), tak by to bylo super, ale není to podmínka.
Pár poznámek:
1) Kdo se může zúčastnit – všichni naši členové
2) Téma fotografie – TKD a zima 2021, vyhrazujeme si právo, nezveřejnit fotografie, které
porušují zásady TKD, dobré mravy nebo jsou jinak nepatřičné, o takových fotografiích vás
hlasovat nenecháme. Humor a lehká nadsázka jsou povoleny 😉
3) Kdy soutěž začala a kdy končí – vyhlášení, tedy i začátek v úterý 16. 2. 2021 a konec v neděli
14. 3. 2021. Tedy můžete využít jarní prázdniny 😊
4) Jak soutěžit? Pošlete maximálně 2 fotografie vyhotovené v uvedeném termínu na email
info@na-mu.cz a to do 15. 3. 2021 (včetně). Videa pro pobavení klidně točte, ale do soutěže
postoupí jen fotografie.
5) Od pátku 19. 3. uveřejníme došlé fotografie na naše oddílové stránky a na oddílový Facebook
a fotografie budou sbírat palce nahoru/like/. Fotografie, která nasbírá nejvíce „lajků“
vyhrává.
6) Kdo může všechno dát like Vaší fotografii? Úplně každý, kdo přijde na NA-MU Facebook a
stránky www.na-mu.cz takže 19. 3. nažeňte na naše stránky a FB všechny svoje kamarády,
kamarádky, příbuzné , spolužáky, učitele – ti všichni Vám mohou dát hlas.
7) Kdy uzavíráme hlasování – fotografie můžete označit v termínu od 19. 3. do konce března,
tedy do 31. 3. 2021.
8) Co můžete vyhrát – pro vítězné 3 fotografie máme odměny a to: pro 3. místo – nákupní kartu
do DECATHLONu v hodnotě 250 Kč, 2. místo - nákupní kartu do DECATHLONu v hodnotě 500
Kč, 1. místo – nákupní kartu do DECATHLONu v hodnotě 1000 Kč
9) Takže vzhůru ke strojům, foťte, posílejte, lajkujte a budeme se těšit na vaše fotografie.

TĚŠÍME SE NA VAŠE
FOTOGRAFIE 😊

