Fotografie očami veterinárneho lekára 2017
– súťaž pokračuje!
Vážené kolegyne, kolegovia, priatelia,
Ako ste už boli informovaní, KVL SR začala v roku 2013 organizovať fotosúťaž o najlepšiu
fotografiu očami veterinárneho lekára. Táto fotosúťaž pokračuje aj v tomto roku 2017 !

Pošlite svoje fotografie ešte do konca roka 2017 a zapojte sa do súťaže
o bezplatný vstup pre dve osoby na Kongres KVL SR v Jasnej 2018 !
Fotosúťaž je určená pre veterinárnych lekárov Slovenskej republiky. Ide o interný projekt
KVL SR, kde sa súťažiacim stáva veterinárny lekár, ktorý zašle svoje fotografie elektronickou
poštou na sekretariát KVL SR a použije v súťaži iba svoje fotografie a vlastnú tvorbu.
Najlepšie fotografie budú po vyhodnotení komisie v priebehu roka zverejnené na našom
webe a Informačnom Spravodajcovi KVL SR. Zároveň budú zaradené do benefičnej akcie
KVL SR v roku 2018.

Cieľ fotografickej súťaže








je dobrovoľnou záujmovou činnosťou veterinárnych lekárov
zviditeľniť povolanie veterinárneho lekára aj formou fotografie
ponúknuť veterinárnym lekárom aktívne využitie voľného času
rozvíjať svoj talent, venovať sa svojmu koníčku
urobiť ďalší krok do sveta fotografie, využitie znalostí práce s počítačom, práca s
fotoaparátom, použitie grafických programov, internet....
v neposlednom rade zasúťažiť si medzi sebou o zaujímavé ceny
rozširovať umelecké cítenie a tvorivý pohľad na svet okolo nás

Podmienky súťaže






každý veterinárny lekár môže zaslať fotografie v elektronickej podobe na e-mail
kvlsr@kvlsr.sk s označením foto 2017
fotografia musí byť v dostatočnej kvalite vhodná na zverejnenie
KVL SR si vyhradzuje právo vybraté fotografie zverejňovať priebežne cez rok na webe
KVL SR a Informačnom spravodajcovi KVL SR.
zverejňované fotografie budú riadne označené podľa autora - veterinárneho lekára
zaslané fotografie môže KVL SR použiť aj na benefičné akcie, ktoré bude organizovať

Záujemcovia o súťaž
informujte sa na sekretariáte KVL SR a sledujte ďalšie
informácie na našom webe www.kvlsr.sk
Zapojte sa aj Vy do súťaže a pomôžte niekomu, kto to potrebuje! Tešíme
sa na Vaše fotografie !
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