
 
 

Výzva k účasti v německo - české  

fotografické soutěži  

v okrese Görlitz a Libereckém kraji 

pod heslem 
Natur ohne Grenzen — Příroda bez hranic 

 
 

 
V rámci přeshraničního německo – českého projektu Cíl 3 – Ziel 3 „ Práce s veřejností  
v ochraně přírody v Euroregionu Nisa vyhlašuje okres  Görlitz fotografickou soutěž pro 
veřejnost, která by chtěla přiblížit jedinečnou přírodu a krajinu bez hranic na území okresu 
Görlitz a Libereckého kraje. 
 

Co? 
Hledány jsou zajímavé ( amatérské ) fotografie krajiny na území okresu Görlitz nebo Libereckého 
kraje pod výše uvedeným heslem. 
 

Kdo se může zúčastnit? 
Zúčastnit se mohou občané nebo turisté ve věku od 12 let. 
 

Co je cílem? 
Ze zaslaných fotografií vznikne velká putovní výstava,n, ve které se najde nejeden fotograf. Výstava 
bude k vidění na veřejných místech okresu Görlitz und Libereckého kraje. 
Cílem výstavy bude mimo jiné prezentovat krásy a zajímavosti naší oblasti a to celé jako krajinu s 
nezaměnitelným kouzlem. Dále si výstava klade za cíl představit tuto část příhraničí jako důležitý 
turistický bod. Začleněna mohou být také setkání německých a českých občanů.  
 

Kdy? 
Vaši přihlášku a zaslání fotografií v digitální podobě můžete realizovat ode dneška na adresu Centra 
ochrany přírody „ Žitavské hory“ ( viz dole ). Poslední termín zaslání je 10.5.2012.  
Fotgrafie by měly být pokud možno v digitální podobě ( CD ). Možné je také odevzdání negativů  
a diapositivů. Organizátor výstavy převezme náklady na kopie a zvětšení fotografií. 
Otevření výstavy se koná u příležitosti slavnostní prezentace projektu 15.června 2012  
v Seifhennersdorfu v objektu Bulnheimscher Faktorenhof. 
 
Ocenění nejlepších prací: 

Nejlepší fotografie budou vybrány na základě rozhodnutí odborné poroty, zveřejněny ve 
dvojjazyčném kalendáři a oceněny publikacemi. 
Vybraná díla budou vystavena u příležitosti slavnostní prezentace projektu dne 15.6.2012 a porotou 
veřejně oceněna. 
 
Všechny informace k soutěži a přihlášku najdete: 
Centrum ochrany přírody „ Žitavské hory“ o.p.s. :     www.naturschutzzentrum-zittau.de 
Český projektový partner:  Společnost pro Lužické hory :     www.spolecnostlh.cz 
 

 

 
           

 



 

Přihláška / Anmeldung: 

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Teilnahme am Foto-Wettbewerb „Natur ohne 
Grenzen“ an: 
 
Jméno / Name: …………………………………………… 
Adresa / Anschrift:……………………………………………………………………………………………… 
               ………………………………………………………………………………………………... 
Věk / Alter: …..………………………………………… 
Tel.: …………………………………………….. 
Fax.: …………………………………………….. 
E-Mail:…………………………………………… 
 
Posílám své fotografie do soutěže / Ich liefere mein(e) Wettbewerbs-Foto(s)   
počet / Anzahl gesamt:…….………..(maximal 3 Stück / max 3 kusy) 

1. (Titel)……………………………… 
2. (Titel)……………………………… 
3. (Titel)……………………………… 

 
□ in digitaler Form 
□ als Dia 
□ als Negativ 
 
Podmínky soutěže / Teilnahmebedingungen 

 
(1) Mindestalter: 12 Jahre  nejnižší věk: 12 let 
 
(2) Každý účastník je srozuměn s tím, další využití fotografií v rámci přeshraničního projektu 
       „ Práce s veřejností v ochraně přírody v Euroregionu Nisa“za účelem obecně prospěšným   
            *pro veřejnou prezentaci v rámci putovní výstavy 
            *pro zveřejnění v rámci kalendáře fotografií (bezplatné šíření organizátorem) 
            *pro veřejné prezentace (články v novinách, , internetové výstupy, Power-Pointové 

prezentace) organizátorem  
 
Autorská práva nebudou porušena v rámci prezentací ve výše uvedém projektu.  
Při dodržení uvedených podmínek nevznikají na straně organizátora pro tyto prezentace 
žádné  nároky. 
 
 
………………………………………………………. 
datum, podpis účastníka 
 


