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Vyfoťte nebo natočte to, co vás na Kraličáku nejvíc baví (lyže/běžky/skialpy/akce/
relax/lidi/krajina/...) na foťák nebo mobilní telefon.
Pošlete vámi vybrané foto nebo video v max. délce 25 s na e-mail kralicak@mujkralicak.cz.
Vyhrajte letní nebo zimní sezónní pasy!

Soutěž probíhá od 7. 3. do 30. 4. 2023.
Na fotce/videu (v max. délce 25 s) musí být zachycen jakýkoliv moment, který jste
prožili výhradně v Horském areálu Kraličák v zimní sezóně 2022/2023 (prosinec–
březen).
Fotografie/video zasílejte na emailovou adresu kralicak@mujkralicak.cz a do
předmětu vložte Fotosoutěž a kategorii, ve které chcete soutěžit, viz bod níže.
Příklad: "Fotosoutěž – Profi nad 18 let".
Soutěžní kategorie: Hobby do 18 let/Hobby nad 18 let/Profi do 18 let/Profi nad 18 let.
Fotografie/videa je možné zasílat do 30. 4. 2023, 24:00 hod.
1 soutěžící může zaslat pouze 1 fotografii/video.
Doporučujeme zaslat fotografie/video v dobrém rozlišení, alespoň 1000 x 2000 px, ale
není to podmínkou.
Na fotografii/videu by neměly být žádné výrazně viditelné značky oblečení.
O výhercích rozhodne odborná komise. Mezi primární hodnotící prvky patří
následující: originalita, naplnění tématu fotosoutěže ,,Zima nás baví“ a kompozice
fotografie/videa. 
Fotografie/videa budou zveřejněny na sociálních sítích a také na vernisáži.
Účastník, jehož fotografie/video se umístí na 1. až 3. místě (v každé kategorii) bude
kontaktován a informován o této skutečnosti prostřednictvím emailové zprávy na
emailovou adresu, ze které byla odeslána soutěžní fotografie/video. V takovém
případě je účastník povinen komunikovat a spolupracovat tak, aby mohlo dojít k
bezproblémovému vyhlášení výsledků soutěže. Nebude-li účastník na zprávu o
umístění reagovat do 72 hodin, vyhrazuje si pořadatel právo účastníka z pořadí
vyloučit a pořadí upravit.
Vybraní účastníci mohou být požádáni o zaslání fotografie/videa v původním
rozlišení prostřednictvím e-mailu, zejména, ne však výhradně, pro potřeby
prezentování vyhlášení. Uschovejte proto prosím soutěžní fotografie/videa v
původním rozlišení pro případné pozdější potřeby. 
Zasláním snímku účastník souhlasí s jeho využitím k marketingovým účelům
společnosti Kraličák s. r. o.

JAK SE ZAPOJIT DO SOUTĚŽE?
1.

2.
3.

Termín soutěže je od 7. 3. do 30. 4. 2023. Vyhlášení výsledků proběhne na webových
stránkách a prostřednictvím e-mailu do konce května 2023.

PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE
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