
 

 
Chystáš se v létě na Vysočinu? Rád fotíš, bavíš se, sportuješ, poznáváš kulturní dědictví i přírodu? 

Rád soutěžíš? Tak čti dál! 
 

Vysočina Tourism, příspěvková organizace, vyhlašuje velkou letní fotosoutěž 
 

„LETNÍ BAROKNÍ VYSOČINA“ 
Vyfoť, zašli, hlasuj, vyhraj! 

 

 

soutěž probíhá od 24. 5. 2017 do 6. 8. 2017  
 

Vítězně fotografie vybere porota a zaslané soutěžní fotografie budou zveřejněny na facebookovém 
profilu @regionvysocina, kde se utkají o cenu veřejnosti.  

Fotografie budou dále zveřejněny na webu www.baroknivysocina.cz 
 

Fotosoutěž je rozdělena do dvou kategorií, ve kterých se hraje o tyto ceny:  
 

Kategorie „Barokní Vysočina“ 
1. místo: ubytování v Barokní věži na Zámku ve Žďáře nad Sázavou pro dvě osoby na jednu noc + 
Barok pas  
2. místo: Barok pas + rodinné vstupné do podzemí v Telči + celoroční volná vstupenka do centra Eden 
v Bystřici nad Pernštejnem   
3. místo: Barok pas + rodinné vstupné do podzemí v Telči  
 

Kategorie „Letní Vysočina“ 
1. místo: poukaz v hodnotě 2 800 Kč pro 4 osoby do zábavního areálu Šiklův mlýn a do strašidelného 
zámku DRAXMOOR v Dolní Rožínce, který zahrnuje i jízdu SAFARI vláčkem + atrakce a oběd. Platí pro 
rok 2017 + rodinné vstupné do podzemí v Telči 
2 místo: poukaz pro pětičlennou rodinu na celodenní návštěvu zábavního parku Robinson v Jihlavě    
+ celoroční volná vstupenka do centra Eden v Bystřici nad Pernštejnem   
3. místo: rodinný voucher pro dva dospělé a 2-3 děti na vstup do ekotechnického centra Alternátor v 
Třebíči + celoroční volná vstupenka do centra Eden v Bystřici nad Pernštejnem   
 

Cena veřejnosti: soutěžící, jehož fotografie bude mít na Facebooku nejvíce reakcí (emotikon) získá 
rovněž poukaz v hodnotě 2 800 Kč pro 4 osoby do zábavního areálu Šiklův mlýn a do strašidelného 
zámku DRAXMOOR v Dolní Rožínce, který zahrnuje i jízdu SAFARI vláčkem + atrakce a oběd. Platí pro 
rok 2017. 
 

Do soutěže se může zapojit úplně každý. Zasílejte fotografie barokních památek, přírody, snímky z vašeho 
výletu či dovolené z jakéhokoliv místa Vysočiny, fantazii se meze nekladou! Podmínkou je, že fotografie musí 
být prokazatelně pořízeny na Vysočině. 
Fotografie můžete do soutěže zasílat od 24. 5. 2017 až do neděle 6. 8. 2017.  Po ukončení možnosti zasílání 
fotografií dne 6. 8. 2017 bude navíc přidán týden pro hlasování o vítěznou fotografii na Facebooku, hlasování 
bude ukončeno v pátek 11. srpna do 10.00 hodin. Vyhlášení celé soutěže proběhne nejpozději 15. srpna 2017.  
Maximálně můžete zaslat: 6 ks fotografií do každé z kategorií, formát: JPG, minimální velikost: 2 MB. Společně 
s fotografiemi zašlete následující údaje: jméno a příjmení, kontaktní email, mobil, název fotografie, kategorie, 
místo pořízení, případně váš komentář. Fotografie zasílejte přes Úschovnu (www.uschovna.cz) na email 
info@vysocinatourism.cz. 

Více informací a podmínky najdete zde: http://region-vysocina.cz/prilohy/podminky1.pdf 
 

www.zamekzdar.cz www.sikland.cz www.alternator.cz  www.telc.eu  
www.robinsonjihlava.cz www.centrumeden.cz 
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