GYOMAENDRŐD ÉS A KÖRÖSÖK: FOTÓPÁLYÁZAT

A Körösök ölelésében fekvő Gyomaendrőd számos turisztikai látnivalója közül egyre
jelentősebb szerepet tölt be a horgászok által kedvelt 16 holtág, éppen ezért
fotópályázatunk témáját a gyomaendrődi horgászvizek, és a hozzá kapcsolódó
élmények szolgáltatják. Három kategóriában várjuk ötletes, kreatív, egyedi
képeiteket.
Téma: Gyomaendrődi horgászvizek, avagy Gyomaendrőd: a Körösök ölelése
Kategóriák:
-

tájkép (a vizet és a környezetét megmutató természetfotó)
legnagyobb fogás (fotó, melyen szerepel a horgász kezében az általa kifogott
hallal)

A pályázat menete:
1. Örökíts meg egy számodra kedves pillanatot a fenti kategóriák közül bármelyikből
(akár mindegyik kategóriában készíthetsz fotót, sőt kategóriánként több fotót is
küldhetsz).
2. Az elkészített fotódat küld el nekünk a gyomaendrod.fotopalyazat@gmail.com email címre 2017. augusztus 31-ig.
- Az e-mail az alábbi információkat tartalmazza:
I. Tájkép kategória: beküldő neve; beküldő címe (elég a település
megnevezése); fotó címe (pl. Vízparti naplemente); hol készült a fotó (pl. Hantoskerti
holtág); mikor készült a fotó (év, hónap)
II. Legnagyobb fogás kategória: beküldő / horgász neve; beküldő címe (elég a
település megnevezése); hol készült a fotó; kifogott hal fajtája, súlya; mikor készült a
fotó (év, hónap)
4. A megadott határidő után egy időben fogjuk közzé tenni a beérkezett fotókat
Gyoma Endre facebook oldalán.
5. Amint a közzététel megtörtént, indulhat a szavazás.
6. Hogyan tudsz szavazatokat gyűjteni?


Oszd meg a fotódat és buzdítsd ismerőseidet, barátaidat LIKE-olják a TE
fotódat.

7. Kategóriánként a legtöbb szavazattal rendelkező fotó az alábbi díjazásban
részesül:

- 3 nap / 2 éjszaka szállás 2 fő részére a Liget Fürdő egyik
vendégszobájában, plusz fürdőbelépő
- 20.000 Ft értékű vásárlási utalvány*
8. A Szavazást 2017. szeptember 15-én, 12-kor zárjuk.
9. Eredményhirdetés: 2017. szeptember 15-én 13:00
A nyerteseket e-mailben értesítjük.
Amennyiben elküldöd a fotót, automatikusan hozzájárulsz ahhoz, hogy a fotó(k)
a www.gyomaendre.hu és a www.facebook.com/Gyoma.Endre/

weboldalakon

megjelenjen(ek),

turizmusának

illetve

a

GYÜSZ-TE

Gyomaendrőd

népszerűsítésében a fotókat a személyes adatok közlése nélkül felhasználja. A
válogatás jogát fenntartjuk
*Tájkép kategória győztese a Koloh Judit Fotográfiánál (Gyomaendrőd, Kossuth L. u.
19.) válthatja be, a legnagyobb fogás kategória győztese pedig a Pro Fish
horgászboltban (Gyomaendrőd, Fő út 185.).

Tehát, ha te is szívesen megosztanád velünk valamelyik holtágunknál készült
fotódat, amivel úgy gondolod, le tudod nyűgözni a Facebook szavazókat (és persze
minket is  ), akkor a fent említett e-mail címre küld el mihamarabb fotódat.

Kellemes túrázást, eredményes horgászást és jó fotózást kíván:
A GYÜSZ-TE csapata

