rurAllure súťaž o najkrajšiu fotografiu
“Share your route”
“Zdieľaj svoju cestu” alebo “Putuj srdcom a telom”

Podmienky súťaže

Dátum spustenia: 15.07.2022
Dátum ukončenia: 31.10.2022
Zasadnutie poroty: 04.11.2022
Vyhlásenie víťaza: 07.11.2022
Popis súťaže:
Fotografická súťaž rurAllure je príležitosťou na zvýšenie povedomia o kultúrnych
a pútnických cestách v Európe, ich dedičstve, kultúre, tradíciách a spoločných
skúsenostiach z pútnictva a cyklistiky. Tieto trasy každoročne preskúma tisíce pútnikov
a turistov. Sú destináciami pomalého cestovného ruchu, ktoré zdôrazňujú udržateľnosť
a ohľaduplnosť k životnému prostrediu.
Naša fotografická súťaž je zameraná na vytvorenie hmatateľnej komunity pútnikov
a turistov preferujúcich pomalý cestovný ruch a dobrodružnosť týchto historických
ciest. Poskytuje priestor pre kreativitu a zdieľanie pútnických skúseností, čím uľahčuje
dialóg o pomalom turizme a znovuobjavovaní vidieckych oblastí.
Súťaž organizuje konzorcium rurAllure, ktoré riadi Univerzita Vigo (Španielsko),
koordinátor projektu. rurAllure je európsky projekt financovaný z programu Európskej
únie pre výskum a inovácie Horizont 2020 na základe zmluvy o grante č. 101004887.
Viac informácií na: Press kit - rurAllure
Pútnici a turisti kráčajúci po nižšie uvedených trasách sú vyzvaní, aby zverejnili
fotografie zachytávajúce zážitky, krajinu a rôzne podoby dedičstva (prírodného,
kultúrneho, etnografického), s ktorým sa stretli na svojej ceste, ako príspevky (nie ako
príbehy) na sociálnych médiách s označením @rurAllure účtu (Facebook, Twitter,
Instagram) a vložením hashtagu súťaže #rurallure. Používaním hashtagu účastníci
súhlasia s nekomerčným použitím fotografií.
Autori najkrajších a najinšpiratívnejších príspevkov získajú na konci súťaže ceny. Ak sa
chcete súťaže zúčastniť, zverejnené fotografie musia zobrazovať detaily z jednej alebo
viacerých kultúrnych trás:
-

Via Francigena
Via Romea Germanica
Via Romea Strata
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-

Cesta sv. Jakuba / Camino de Santiago
Cesta sv. Olava – pútnické cesty do Trodheimu v Nórsku, Dánsku a Švédsku
Cesty do Csíksomlyó / Stredoeurópska Mariánska cesta / Mária út / Via Mariae
vedúca zo Šiah do Trstenej a končiaca v Cęstochowej v Poľsku

Zdieľajte svoje fotografie na Instagrame, Facebooku alebo Twitteri ako príspevky (NIE
príbehy), označenia @rurAllure účet (Facebook, Twitter, Instagram) a súťažný hashtag
#rurallure. Účty účastníkov musia byť počas trvania súťaže verejné.

Hodnotenie:
Porota zložená z ruruAllure manažmentu vyberie najkrajšie fotografie a posty pre každú
z vymenovaných trás. Špeciálnu cenu získa účastník, ktorý uverejní maximálny počet
fotografií na sociálnych sieťach a rovnako aj autor najinšpiratívnejšieho príspevku.
Kritériá hodnotenia:
-

Súvislosť s témou a cieľmi projektu rurAllure
Kreativita a umelecká originalita; kvalita fotografie
Prítomnosť krátkeho textu s uvedením miesta a opisom osobného zážitku z púte,
dojmy, cestovateľské tipy, emócie z cesty sú prínosom
Fotografie musia byť originálne, a to od pútnikov/turistov, ktorí prešli jednu z
vyššie uvedených trás, alebo ich častí.
Počet zaslaných fotografií

Ocenenia: Špeciálne vybavenie na pešiu turistiku.
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