SOUTĚŽ NA FACEBOOKU

Soutěž se koná od 1. 4. do 30. 11. 2018 a má celkem 5 kol, každý měsíc = jedno kolo (duben, květen, červen,
září a říjen). Každý školní měsíc budou vyhlášeni 3 výherci (1. – 3. místo).
Soutěžíme o nejlepší fotografii ze zájezdů organizovaných naší CK! Pošlete nám svou nejpovedenější fotku
do zpráv CK Kristof na facebooku a sledujte naše facebookové stránky! Začátkem každého měsíce zveřejníme ty
nejlepší úlovky, které se utkají v souboji o krásné ceny! Nasbírejte nejvíce hlasů – ("lajků") a cena je Vaše!
Na závěr sezóny nás navíc čeká SUPER FINÁLE, kde vítězové jednotlivých kol dostanou šanci bojovat za svou
školu a vyhrát pro ni skvělou slevu na další zájezd!

Průběh soutěže
Zahájení herního kola proběhne vždy 1. den v měsíci. Herní kolo trvá celý jeden měsíc, po tuto dobu je možné
zasílat soutěžní fotografie. Kolo bude uzavřeno vždy poslední den v daném měsíci.
Následně dojde k výběru deseti nejlepších fotek z daného kola, které budou uveřejněny na našem
facebookovém profilu, a to nejpozději do 14 dnů. Poté proběhne hlasování, do kterého se mohou zapojit
všichni – učitelé, žáci, rodinní příslušníci či přátelé a fanoušci naší facebookové stránky.
Hlasováním se rozumí označení fotografie: „To se mi líbí“. Hlasování bude ukončeno vždy poslední den
daného měsíce. 1 hlas = 1 „To se mi líbí“ („lajk“).
Po ukončení hlasování budou oficiálně vyhlášeny 3 nejlepší fotografie s největšími počty hlasů. Jejich
majitelé budou za svůj talent odměněni věcnými cenami:
• 1. místo: z vyhrané fotografie bude vyroben obrázek na zeď ve velikosti 60x40 cm
• 2. a 3. místo: věcné ceny (např. deštník, puzzle, hrneček...)
Po skončení všech kol (30. 11. 2018) proběhne SUPER FINÁLE soutěže. Pět vítězných fotografií z předešlých
pěti kol se utká proti sobě ve finálovém klání, ve kterém již soutěžící reprezentují svoji školu.
Na základě hlasování bude zvolena vítězná fotografie a jako hlavní cena bude udělena škole, ze které
majitel fotky pochází, sleva 500 Kč každému účastníkovi dalšího zájezdu, organizovaného ve spolupráci s
CK Kristof, který se uskuteční v roce 2019/2020. Za zásluhu bude odměněn i student, který pro školu cenu
vyhraje a obdrží od nás také pěknou výhru v podobě tematického tištěného průvodce.

Pravidla účasti v soutěži a zasílání fotografií:
•
•
•
•
•
•

Soutěžit může každý účastník zájezdu, který uskuteční škola v roce 2018 (březen - říjen)
Každý soutěžící může zaslat maximálně 1 fotografii. Není však podmínkou zaslat ji v měsíci, kdy se zájezd
konal (např. zájezd je v březnu, fotka může být zaslána v dubnu).
Všichni soutěžící musí být fanoušky našeho facebookového profilu (musí ho označit jako „To se mi líbí“).
Soutěžní fotografie je nutné zaslat do zpráv CK KRISTOF na facebooku.
K fotografii nezapomeňte napsat: Vaše jméno, školu, místo zájezdu a případně komentář, který si přejete
k fotce zveřejnit (např. vtipný popisek, který může zlepšit Vaše šance na výhru).
Zasláním fotky souhlasíte s jejím zveřejněním na našich stránkách a případně pro použití k dalším
propagačním účelům naší CK.

