WIKI MILUJE PAMÁTKY
fotografická soutěž
NABÍDKA PRO PARTNERY
O SOUTĚŽI
Cílem soutěže je získat kvalitní fotografie českých, moravských a slezských památek, které budou
použitelné pod svobodnou licencí (Creative Commons CC BY-SA 4.0 nebo kompatibilní). Fotografie
budou trvale uloženy na Wikimedia Commons a budou použity přednostně pro ilustraci článků na
Wikipedii a dalších projektech Wikimedia. Dále budou při dodržení licence využitelné pro kulturní
a památkové instituce a pro libovolné další subjekty, a to i pro využití v publikacích apod. Jedná se
o třetí ročník českého kola soutěže, které je součástí celosvětové soutěže Wiki Loves Monuments.
WEBOVÁ STRÁNKA SOUTĚŽE
Oficiálním webem fotografické soutěže Wiki miluje památky 2014 je www.wikimilujepamatky.cz.
Návštěvnost webových stránek byla v roce 2013 v soutěžním měsíci září přibližně 6 500 000 zobrazení.
ZÁŠTITA
České kolo soutěže se koná pod záštitou:
• generální ředitelky Národního památkového ústavu, paní Ing. arch. Naděždy Goryczkové
• ředitele Slezského zemského muzea, pana Mgr. Antonína Šimčíka

Zdeněk Fiedler, CC-BY-SA 3.0

Kankovaa, CC-BY-SA 3.0

Kankovaa, CC-BY-SA 3.0

Czcharlie, CC-BY-SA 3.0

PARTNER SOUTĚŽE
Partnerem soutěže se stává organizace, která poskytne věcné ceny, finanční podporu nebo poukázky na odběr zboží v hodnotě 5 000 – 10 000 Kč.
internet
• logo společnosti na úvodní stránce webu soutěže s odkazem na internetové stránky společnosti
po celou dobu trvání soutěže. Tento odkaz zůstává na webu i po skončení soutěže.
• logo společnosti s odkazem na internetové stránky společnosti na stránce soutěže na Facebooku
tištěná propagace
• uvedení společnosti v materiálech k připravované výstavě z vítězných fotografií pro rok 2014.
Tato výstava bude v následujících letech putovat po celé ČR.
Wikikonference 2014 – slavnostní vyhlášení výsledků českého kola soutěže
29. listopadu 2014, Hvězdárna a planetárium Brno
• poděkování při slavnostním vyhlašování výsledků soutěže
• možnost umístění panelu v prostorách konference
• možnost umístění tiskových materiálů (brožur, letáků) pro návštěvníky

Představte si svět, v němž může každý člověk svobodně přistupovat k veškerým lidským znalostem.
		
Právě takový svět budujeme.

