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Výzva pro žáky a pedagogy 2. stupně základních škol  
z území ORP Trutnov 

 

 
 

V rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II oslovujeme nadšence z druhého stupně  
základních škol z území obce s rozšířenou působností Trutnov.  

 
Hledáme zapálené kantory, kteří by byli ochotní strhnout své žáky k fotografování regionu. Každý 

z těchto učitelů se stane koordinátorem pro tuto výzvu za danou školu a bude v kontaktu 
s pořadateli. Obrázky dětí by měly mít vazbu k místu, kde autor snímku žije nebo navštěvuje školu.  

Zvěčňovat je možné zajímavá místa v regionu, momentky, krajinu nebo památky.  
Pro každou ze zapojených škol budeme mít připravenou odměnu. 

 

 

 

Pravidla výzvy „Fotíme náš region“ 
Jedná se o aktivitu pro školní kolektivy se zapojením fotografů - žáků 6. až 9. tříd ZŠ.  

Každá zúčastněná škola vybere 20 až 40 fotek a pošle je pořadateli. Snímky v elektronické podobě  
je možné do pátku 12.3.2021 posílat na e-mail zalis@kjh.cz nebo je donést osobně  

do kanceláře MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., Regnerova 143, Úpice. 
 

Fotografové musí být autory snímků, které byly přihlášeny jejich jménem. Nositelům autorských práv 
zůstávají zachována veškerá osobnostní autorská práva k dílu. Nositelé autorských práv ale udělují 

pořadateli oprávnění k užití fotografií ve spojení s podporou a propagací výzvy i pořadatele. 
 

U každé kolekce fotografií z dané školy musí být přiložen vyplněný formulář pořadatele (je přílohou 
oslovovacího e-mailu nebo je ke stažení na http://bit.ly/fotovyzva)  s názvem školy, jménem, 
příjmením, e-mailem a telefonem koordinátora školy pro tuto výzvu, dále se soupisem snímků 

(včetně popisu místa, jménem a příjmením autora). 

  

Velikost snímků 
Velikost jednotlivých snímků by měla být do 8 MB, rozlišení min. 72 DPI (obrazových bodů na palec), 

delší strana snímku min. 1920 pixelů. 
 

Bližší informace podá Petr Záliš na telefonu 731 453 724 nebo na e-mailu zalis@kjh.cz.  

 


