Redakce časopisu ČESKÝ RYBÁŘ
a firma NORMARK pro Vás připravily
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Soutěž „Shimano – Dynamite Baits CHYTÁ CELÉ ČESKO“ bude probíhat od května
do září 2015. Už nyní nám ale můžete zasílat
své příspěvky a zapojit se do klání o atraktivní
ceny. Jak se tedy zúčastnit?
Zašlete nám zajímavou fotografii svého
úlovku na nástrahu Dynamite Baits, na které bude zachycena ryba s rybářem/rybářkou
nebo s úspěšnou nástrahou. Nerozhoduje
druh ryby, délka ani váha. Jde především
o atraktivitu úlovku, kvalitu a kompozici snímku. Ze zaslaných fotografií redakce vybere ty
nejzajímavější, které budou postupně zveřejňovány od května do září 2015 jak v časopise
Český rybář, tak na internetových stránkách
www.ceskyrybar.cz a www.normark.cz.
Vítězný úlovek celé soutěže, který vyberou
hlasováním naši čtenáři, bude odměněn výběrem produktů značky Dynamite Baits
o stejné hmotnosti, jako bude aktuální
hmotnost autora úlovku, a navíc ročním tištěným předplatným časopisu Český rybář.
Všem ostatním autorům zveřejněných snímků

věnujeme jako odměnu roční elektronické
předplatné časopisu Český rybář.

Máte tedy celkem tři možnosti, jak se
do soutěže zapojit, a to tak, že nám zašlete:

Další šanci získat atraktivní ceny od firmy
Normark budou mít ti z Vás, kteří nám zašlou
příběh od vody doplněný fotografiemi dokumentujícími zdolání konkrétního úlovku
a podělí se tak s našimi čtenáři o zážitky z lovu
a zkušenosti s náčiním Shimano a nástrahami
Dynamite Baits (požadavky na rozsah textu
a počet i rozlišení fotografiií viz bod 1). Pět
nejpoutavějších zpráv od vody potom postupně zveřejníme v časopise Český rybář (opět
od května do září) a odměníme ikonickým
navijákem Shimano Big Baitrunner.

1. fotografii úlovku na nástrahu Dynamite
Baits (digitální fotografie formát RAW, TIFF
nebo JPEG v optimální velikosti minimálně
1 350 × 1 800 pixelů – poměr 4 : 3, fotografie zasílejte prosím bez úprav a výřezů,
vše potřebné přizpůsobí grafik);

Kdo by si netroufl na vytvoření obsáhlejšího
textu do časopisu, může fotografie svého
úlovku doplnit kratší reportáží pro web.
Každý měsíc zveřejníme dvě z nich na internetových stránkách www.ceskyrybar.cz
a www.normark.cz. Autory opět odměníme,
tentokrát celkem deseti navijáky Shimano
Baitrunner DL 10000RA.

2. zprávu od vody pro časopis o úlovku
na nástrahu Dynamite Baits + fotografie
(text cca 5 450 znaků vč. mezer + cca 4×
foto – viz technické požadavky bod 1);
3. reportáž na web o úlovku na nástrahu
Dynamite Baits + fotografie (text cca
4 900 znaků vč. mezer + cca 4× foto – viz
technické požadavky bod 1).
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Vše zašlete buď na adresu redakce (Český
rybář, s. r. o., Novohradská 45, 370 08 České
Budějovice), nebo na naši e-mailovou adresu
(soutez@ceskyrybar.cz, předmět Chytá celé
Česko) společně s následujícím formulářem:

Přesné znění pravidel naleznete na webových stránkách vyhlašovatelů soutěže – redakce časopisu ČESKÝ RYBÁŘ (www.ceskyrybar.cz) a firmy NORMARK (www.normark.cz).

Jméno, příjmení:
Ulice (obec), číslo popisné:

Jméno a příjmení: Jiří Cibulka
Město/Obec: Plavnice
Lokalita úlovku: jezero Jaroslav
Nástraha: Marine Halibut pelety
Druh úlovku: jeseter

Pošta:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
Druh úlovku:
Lokalita úlovku:
Nástraha:
Zároveň se zasláním své soutěžní fotografie výslovně souhlasím se zveřejněním
svých osobních údajů společně se soutěžní fotografií (jméno, město) a dále výslovně souhlasím s tím, že vyhlašovatel soutěže bude po dobu trvání soutěže
zpracovávat a uchovávat mé osobní údaje (jméno, město, kontaktní spojení)
za účelem řádného průběhu soutěže. Vyhlašovatel soutěže ukončí zpracování/
uchování osobních údajů účastníků soutěže v den ukončení soutěže. Vyhlašovatel soutěže nebude osobní údaje účastníků soutěže zpracovávat za jiným
účelem, než je řádný průběh soutěže.
Použité fotografie úlovků jsou pouze ilustrační.

podpis

Jméno a příjmení: Jaroslav Zedník
Město/Obec: České Budějovice
Lokalita úlovku: rybník Jaderný
Nástraha: boilie Carp Tec Crab & Crayfish
Druh úlovku: kapr obecný

Jméno a příjmení: Antonín Moc
Město/Obec: Ústí nad Labem
Lokalita úlovku: jezero Dělouš
Nástraha: tygří ořech v kombinaci s Robin Red Fluoro
Pop Up 15 mm
Druh úlovku: kapr obecný
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