Prodloužení uzávěrky fotografické soutěže Moje Praha 20 let
http://www.mojepraha20let.cz/cs

Dobrá zpráva pro všechny soutěžící! Uzávěrka soutěže byla v souladu s platnými pravidly soutěže
prodloužena o jeden měsíc, tedy do 11. července 2013. Díky tomu máte větší šanci se do soutěže zapojit a
nahrát ještě více soutěžních fotografií. Řekněte o soutěži i svým přátelům na sociálních sítích, určitě Vás
rádi podpoří!
Vyhrajte hodnotné ceny v unikátní fotografické soutěži, kterou pořádá Magistrát hlavního města Prahy u
příležitosti 20. výročí zápisu Prahy na listinu světového a kulturního dědictví. Stačí se zaregistrovat a nahrát
na soutěžní stránku http://www.mojepraha20let.cz/cs, případně zaslat poštou, eventuálně osobně
odevzdat, na níže uvedenou adresu, dvojici fotografií Prahy – před dvaceti lety a dnes. Fotografii doplňte
adresou a místem pořízení fotografie, případně krátkým popisem místa nebo zajímavosti spojené s lokalitou.
Poštovní adresa : Magistrát hlavního města Prahy, Kancelář památky světového dědictví,
Jungmannova 29/35, 110 01 Praha 1. Fotografie z doby před dvaceti lety můžete být v „klasické“
papírové podobě a fotografie současná kromě toho také na datovém médiu (CD, DVD, USB disk).
Všechny zaslané příspěvky budou po skončení soutěže vráceny.
Díky vašim fotografiím vznikne unikátní mapa Prahy, která poskytne všem návštěvníkům možnost pohledu
na současnou i minulou podobu hlavního města a zmapuje tak pokrok, jímž Praha za dvacet let prošla.
Všechny fotografie budou vystaveny ve fotogalerii na webu www.mojepraha20let.cz. Zde může každý
návštěvník hlasovat pro nejlepší fotografie.
Počet fotografií, jimž dáte svůj hlas, není omezen. Pro jednu fotografii smí každý hlasovat pouze jednou.
Fotografie, které získají nejvíce hlasů ke dni ukončení soutěže, vyhrávají zajímavé ceny.

1. místo: letecký zájezd pro dvě osoby do evropské (partnerské) metropole - Paříže
2. místo: tablet Apple iPad mini Wi-Fi 32GB
3. místo: digitální fotoaparát CANON IXUS 510 HS
4. místo: foto tiskárna Canon PIXMA MG6250
5. - 24. místo: výpravná velkoformátová publikace o Praze 1000 pozoruhodností Prahy od V. Soukupa a P.
Davida

