
                                              

Fotografická soutěž  

Zelené pásmo Evropy   

„Co dříve hranice rozdělovaly, příroda dnes spojuje“

Evropská informační střediska EuropeDirect z Horního 

Rakouska, Dolního Bavorska a jižních Čech pořádají 

fotografickou soutěž, která zachytí příhraniční oblasti 

těchto tří zemí. Zelené pásmo Evropy je jedinečné spojení 

biotopů podél hranic bývalé „Železné opony“. Vzhledem 

k této bývalé hranici se utovřilo přirozené, dlouho 

nerušené útočiště mnoha vzácných živočichů a rostlin. 

Zelené pásmo Evropy prochází celou Evropou od 

Skandinávie po Balkán. Tento pás se rozléhá 30 až 50 

kilometrů po obou stranách hranice a celková délka pásma je přibližně 13 000 kilometrů. 

 (Více informací k Zelenému pásmu Evropy naleznete na: www.greenbeltcenter.eu) 

 

Podmínky fotografické soutěže: 
 
Soutěžní fotografie zachycuje přírodu, dějiny a kulturu příhraniční České republiky, Horního 
Rakouska a Bavorska. Obsahem fotografií může být zachycení myšlenky Evropy bez hranic, 
bývalá hraniční zařízení a památky v česko-rakousko-německém pohraničí. 
Jeden autor může zaslat nejvíce 5 fotografií. 
Soutěžní snímky musí být pojmenovány následovně:  
Číslo snímku_ Jméno_Příjmení_Název snímku_Název místa pořízení snímku.jpg 
(například: 1_Petr_Novák_ Prstnatec bezovy _Leoplodschlag.jpg) 
Delší strana fotografie nesmí přesáhnout 2.300 pixelů (žádné panoramatické fotografie!). 
Všechny snímky musí být ve formátu jpg a úroveň komprese 9 – 10. 
Fotomontáže a jinak digitálně zmanipulované fotografie budou ze soutěže vyřazeny! 
Účast v soutěži je zdarma. 
Vaše snímky zasílejte na e-mailovou adresu: 
 
greenbeltfoto@ooe.gv.at 
 
nebo zašlete CD se snímky na adresu: 
 
Amt der OÖ. Landesregierung 
EuropeDirect OÖ 
Landhausplatz 1 
4021 Linz 
 
Spolu se soutěžními fotografiemi zašlete také přiložený formulář s údaji o autorovi a 
fotografiích, které se musí shodovat s údaji uvedenými na fotografiích. 

 
 

http://www.greenbeltcenter.eu/
mailto:Europafotowettbewerb@ooe.gv.at


Bližší informace o soutěži získáte ve Vašem nejbližším EuropeDirect: 
 
EuropeDirect Freyung:  eu@euregio-bayern.de 
Tel: 0049/(0)8551/57-279 oder 0151-67302631 
 
EuropeDirect Oberösterreich: europedirect@ooe.gv.at 
Tel: 0043/(0)732 – 7720 14023 
 
EuropeDirect České Budějovice: europedirect@kraj-jihocesky.cz 
Tel: +420 386 720 110 
 

Ceny pro nejlepší fotografie: 
 

1. Cena: 
Víkendový pobyt pro dvě osoby v evropském městě kultury 2015 Plzni v 
hodnotě 300 Euro 

2. Cena: 
Dvě noci pro jednu osobu ve Spa Hotelu Bründl v Bad Leonfelden  v hodnotě 
216 Euro 

3.   Cena: 
  Poukaz na fotodárek v hodnotě 100 Euro 
 

3 ceny poroty: Soubor fotografií (Gepp/Schneider: V zeleném pásmu Rakouska) 

 
Důležité termíny: 

Fotografie lze zasílat do 31. Srpna 2015 

Setkání poroty: Linz, 10. září 2015 ve 14 hodin  

Předání cen: 7. října 2015 v 16:00 hodin v prostorách Krajského úřadu Jihočeského 

kraje v Českých Budějovicích.   

Vítězné snímky budou vystaveny v Českých Budějovicích, Freyungu a ve Winghaagu. 

Těšíme se na Vaše fotografie! 
 
 
Partneři soutěže: 
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Důležité 
 
Všechna práva na fotografie jsou závislá na fotografovi. Fotografie nesmí být blokovány agenturami nebo vydavateli. Pouze 
autoři snímků mají autorská práva ke svým fotografiím. U nároků třetích stran, poškození či za ztrátu snímků nenesou 
organizátoři žádnou odpovědnost. Digitální soubory nebudou po skončení soutěže zasílány zpět.Účastník soutěže dává svou 
účastí souhlas s užíváním fotografií v souladu s podmínkami soutěže a v souladu se zákonem. Na rozhodnutí poroty není 
možné podat odvolán. Následné použití fotografíí pro reklamní účely:  
Autoří snímků souhlasí s výtiskem zaslaných fotografií, se zveřejněním fotografií (Online a Offline, dále také si autoří snímků 
nenárokují jiná ocenění ze strany pořadatele, mediálních partnerů a jiných třetích stran, než která jsou uvedena).Organizátoři se 
budou snažit, aby fotografie účastníků nebyly používaný pro reklamní účely, pokud se tak stane, organizátor nepřebírá 
odpovědnost, jelikož to je mimo rozsah vlivu organizátorů. Propagační užití mimo organizátora se rozumí fotografie uvedené na 
titulních stranách a přidružených textů, propagační materiály a webové stránky. Fotografie budou zveřejňovány v rozsahu 
projektu EuropeDirect Linec, Freyung a České Budějovice. 

 
 
 


