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Soutěže „FOTOSOUTĚŽ …aneb vyfoť si svou mládež“ se může zúčastnit každá
mládež ČCE v Moravskoslezském seniorátu.
Fotografie, město, odkud mládež pochází a telefonní číslo na kontaktní osobu, musí
být poslány v emailové podobě na adresu fotosoutez.msmladez@seznam.cz
nejpozději do 20. 12. 2015.
Hodnotí se nápaditost, kreativita a shoda s tématem fotografie.
Vítězný návrh bude odměněn částkou 2000 Kč, ta bude předána šekem členem MSEMu v den konání akce popřípadě poslána bankovním převodem týden před
konáním akce vítězné mládeže.
Výhra musí být použita výhradně na akci konanou mládeží, která zvítězí a musí být
uspořádána nejpozději 29. 2. 2016 nebo v jiném termínu po domluvě s výborem MSEMu
O vítězi bude rozhodovat nezávisle na sobě tříčlenná komise.
Návrhy budou poslány členům komise v elektronické podobě, přílohou bude hlasovací
protokol obsahující všechny přijaté návrhy splňující všechny pravidla soutěže.
Hlasovací protokol musí každý člen komise zaslat nejpozději do 27. 12. 2015 zpět
na adresu fotosoutez.msmladez@seznam.cz.
Členové komise vyberou tři nejlepší návrhy a určí jejich pořadí (první, druhý, třetí).
Za vítězný návrh bude považován ten, který bude mít nejlepší umístění od všech tří
hlasujících.
Pokud nebude zvolen vítěz v prvním kole, bude následovat kolo druhé, do kterého
postoupí dva návrhy s nejlepším pořadím. O vítězi mezi těmito dvěma návrhy by
rozhodoval další hodnotitel, kterého osloví koordinátoři soutěže v tom případě,
že takováto situace nastane.
Koordinováním celé soutěže, zejména koordinováním emailové korespondence během
soutěže, M-SEM pověřil Ondřeje Holubce a Daniela Batlu.
Koordinátoři seznámí s výsledky předsedu M-SEMu.
O vítězi bude informovat předseda M-SEMu kontaktní osobu, výsledky budou také
vyvěšeny na webových stránkách M-SEMu do 1. 1. 2016. Pokud se o vítězi
nerozhodne v prvním kole, bude výsledek uveřejněn nejpozději do 8. 1. 2016
Komise po poradě s koordinátory má právo nevybrat vítěze z přijatých žádostí.
V případě dalších dotazů, můžete kontaktovat Ondřeje Holubce
(holubec.ondra@seznam.cz) či Daniela Batlu (batla.daniel@seznam.cz).

