Fotografická soutěž „Zámek okem fotografa“
zámek Nové Město nad Metují
Vážení přátelé,
rodina Bartoň – Dobenín a Správa zámku vyhlašují fotografickou soutěž Zámku Nové Město
nad Metují nazvanou „Zámek okem fotografa“.
Fotosoutěže se mohou zúčastnit jak fotoamatéři, tak i profesionální fotografové. Účast není
omezena věkem, státní příslušností, typem použitého fotoaparátu (ne analog) ani datem
pořízení fotografie.
Kategorie, ve kterých se lze fotosoutěže zúčastnit:
1. kategorie: Zámek Nové Město nad Metují (interiéry)
2. kategorie: Zámek Nové Město nad Metují a zámecká zahrada (exteriéry)
3. kategorie: Nejoriginálnější fotografie v zámeckém areálu
Termíny:
Soutěž probíhá vždy od 1.5. do 30.9. aktuálního roku. Vyhlášení vítězů a případné předání cen
proběhne v rámci slavnostního adventního benefičního koncertu konaném v aktuálním roce.
Následně budou fotografie prezentovány na www.zameknm.cz, na sociálních sítích zámku apod.
Vítězné fotografie všech tří kategorií za konkrétní rok budou zarámovány a vystaveny na stálé
výstavě v prostorách zámku i se jménem autora.
Ceny:
1. kategorie:
2. kategorie:
3. kategorie:

Dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč na konzumaci v restauraci Zámek-BAR
Dárkový poukaz na piknik v zámecké zahradě (Jurkovičův koš, pro 2 osoby)
Volný rodinný vstup na prohlídkový okruh zámkem + láhev vína s erbem rodiny
Bartoň – Dobenín
Hlavní cena (za nejzdařilejší fotografii celé soutěže ve všech kategoriích):
Víkendový pobyt (sobota - neděle) pro dvě osoby v zámeckém Malém apartmá „U Anny
Bartoňové z Dobenína“ (v ceně je zahrnuta snídaně a prohlídka zámku s průvodcem).
Soutěžní podmínky a vyhodnocení výsledků:
Do soutěže budou přijaty pouze ty fotografie, které mají vazbu na Zámek Nové Město nad
Metují a jeho bezprostřední okolí. Soutěžící vždy vyplní přihlášku do fotosoutěže, jejímž
podpisem bude brát na vědomí pravidla této fotosoutěže. Bez vyplněné přihlášky nelze
fotografie do soutěže přijmout. Případné věcné výhry nezasíláme. Ty budou předány při
slavnostním vyhlášení vítězů nebo budou k vyzvednutí na zámku Nové Město nad Metují a to
pouze po předchozí domluvě na tel.: 491 470 159, přičemž výherci budou o svém umístění
informováni na jimi uvedenou e – mailovou adresu. V případě, že by byl výherce mladší 18 let,
přebírá ceny jeho zákonný zástupce. Výherci nemohou požadovat finanční plnění za ceny získané
v soutěži.
Fotografie budou hodnoceny rodinou Bartoň – Dobenín a Správou zámku.
Proti rozhodnutí hodnotící komise se nelze odvolat.
Formát předkládaných soutěžních fotografií a jejich zasílání:
Vyhrazujeme si právo přijímat pouze fotografie v digitální formě pouze ve formátu jpg.
Fotografie v náhledové kvalitě o velikosti max. 1 MB (velikost platí pro jednotlivou fotku)
zasílejte na adresu fotosoutez@zameknm.cz, a to pouze v termínu od 1. 5. do
30. 9. daného roku. Maximální počet přihlášených fotografií činí 3 ks na soutěžícího za rok bez
ohledu na kategorii.

