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Kaupluse Büroomark Pluss ja restorani Hansalinn
fotokonkurss „Ilusaim hetk minu elus“

Iga inimese elus on kauneid hetki – olgu selleks jalutuskäik mererannas, romantiline õhtusöök või väljasõit,
koolialgus, lõpuaktus või lihtsalt mõni hetk, mis on kohe nii ilus! Fotokonkursi põhieesmärk ongi
jäädvustada kordumatuid, meeldejäävaimaid ning kauneid hetki meie elus!
Ootame konkursile fotosid:
- erilistest ja kordumatutest hetkedest ja inimestest;
- aga võib-olla hoopis ilusatest imedest meid ümbritsevas looduses!
Peaasi – et piltidel kajastuks erilisus, positiivsus, rõõm, ainulaadsus, kordumatus ja fotograafi loomingulisus!

Konkurss korraldatakse kolmes vanuserühmas:
1) 12 aastat ja nooremad
2) 13- kuni 17-aastased
3) 18 aastat ja vanemad

Võistlustööde esitamine
- Digifotod saata aadressile info@byroomark.ee 30. novembriks 2011.
- Fotode arv autori kohta: kuni 3 fotot!
- Võistlustööd tuleb esitada .jpg formaadis, mahuga kuni 2MB.
- Iga foto juurde lisada kirjas autori nimi, vanus, õppeasutus/ettevõte, e-posti aadress ja foto allkiri!
Kõik saadetud fotod on nähtaval aadressil www.byroomark.ee.
Osavõtja vastutab enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile saadetud
piltide autor.

Auhinnad
Iga vanusegruppi hinnatakse eraldi:
- iga vanusegrupi I – III koha omanikele auhinnad;
- eripreemia restoranilt Hansalinn – üks kaunis hetk romantilise õhtusöögiga kahele õdusas Hansalinna restoranis
- üllatuskingitused žürii poolt äramärgitud tööde autoritele;
- igale konkursil osalenule -15% püsihinnasoodustus kauplusest Büroomark Pluss
- igale konkursil osalenule -10% soodustus restorani Hansalinn a la carte menüüst kuni 2011. aasta lõpuni;
Korraldajatel on õigus välja anda ka eriauhindu.
Auhinnatud töödest pannakse Büroomark Plussi kaupluses üles näitus.
Fotosid hindab sõltumatu žürii ja tulemused avalikustatakse 12. detsembril 2011
kodulehel www.byroomark.ee ja www.hansalinn.ee.
Võitjatega võetakse personaalselt ühendust.
Korraldajatel on õigus kasutada konkursil osalenud pilte võistluse tulemuste
avalikustamisel meedias ja avalikel üritustel.

FOTOKONKURSSI TOETAVAD:
Restoran Hansalinn, OÜ Pilditeenused, AS Mamear

