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NABÍDKA PARTNERSTVÍ ZRCADLENÍ 
 

o DARUJTE CENU PRO VÍTĚZE FOTOSOUTĚŽE 
o ADOPTUJTE SI A ZÍSKEJTE FOTKU, KTERÁ VÁS ZAUJALA 
o STAŇTE SE SPONZOREM FOTOSOUTĚŽE A DNE S FOTOGRAFIÍ 

 
 

Projekt fotofestivalu, 

fotografické kroniky  
a soutěže ZRCADLENÍ je plně 
neziskový, vázaný pouze na 
zdroje veřejné  
a partnerské podpory. 
Pomoci kvalitní umělecké  
a dokumentární fotografii ve 
spojení s aktuálními 
společenskými tématy  
a regionem Bystřicko můžete 
i Vy, a to těmito způsoby:  

 
 

1. Dárcovství – formou finančního nebo věcného daru, ceny pro vítěze, voucheru, slevové 
poukázky apod. 
 

2. Adopce – partnerský příspěvek s možností získat kteroukoli ze soutěžních či archivních 
fotografií jako dárek. 
 

3. Sponzoring – partnerský příspěvek s možností výběru způsobu reklamy a propagace 
partnera v rámci celého projektu Zrcadlení   
 

 
 

1. DÁRCOVSTVÍ  
 
Přispět lze formou finančního nebo věcného daru, především věnováním některé z cen pro vítěze 
ZRCADLENÍ, které vybírá v rámci vypsaných témat odborná porota v čele s prof. Jindřichem 
Štreitem. U věcných darů (rozpis oceňovaných umístění a témat naleznete zde) uvítáme: 
 

 fotoaparáty, fotografická a výpočetní technika 
 fotografické vybavení, příslušenství 
 fotografické kurzy 
 software pro úpravu fotografií 
 odborné publikace a knihy o fotografování 
 předplatné časopisů 
 vouchery, slevové kupony  

 
 

o vystavíme Vám darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí věcného daru pro účely daňového 
zvýhodnění 

http://www.fotosoutez-bystricko.cz/hodnoceni-fotografii
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o jako dárek za kteroukoli z nabízených možností podpory projektu získáte od nás také volné 
vstupenky na Galavečer letošního finále soutěže – na Den s fotografií v Bystřici nad Pernštejnem 
21. 11. 2015 

o pokud si to budete přát, za vaši podporu Vám veřejně poděkujeme přímo na akci a na webových 
stránkách fotosoutěže 

 
2. ADOPCE – vyberte si fotografii a podpořte Zrcadlení 
 
Chcete získat fotografii, která Vás zaujala? Zviditelnit práci fotografů Zrcadlení a zajímavých snímků 
z naší soutěže? Obohaťte a oživte interiér svého domu nebo firmy snímkem, který vás oslovil. 
Vyberte si z naší galerie nebo foto archivu. 
Vyžádejte si od nás fotografie v tištěné či elektronické podobě a podpořte projekt fotografického 
festivalu ZRCADLENÍ pořádaného neziskovým sdružením KUMŠT, o. s.  
My Vám připravíme na základě Vašeho požadavku zvětšeniny na kvalitním fotopapíře či fotoobraz s 
autorskými daty a poděkováním pro vás na zadní straně snímků.  
 
„Adopce“ je možnost získání konkrétní fotografie dle vlastního výběru na základě partnerství 
projektu: 
 
Formát požadované fotografie: Počet: Partnerský příspěvek na podporu 

soutěže: 

Fotografie A4 na fotopapíře /lesk – mat/ 1 ks    300 Kč 

Fotografie A3 na fotopapíře /lesk – mat/ 1 ks    600 Kč 

Fotoobraz A2 na desce Kapa Line    1 ks  1 500 Kč 

Fotografie v elektronickém formátu 1 ks     300 Kč 

Výběr fotografií v elektronickém formátu do 20 ks  5 000 Kč 

Výběr fotografií v elektronickém formátu  neomezeně 30 000 Kč 

 
 
Další formáty jsou možné na základě domluvy. Fotografie můžete vyžádat prostřednictvím e-mailové 
adresy: info@fotosoutez-bystricko.cz nebo na tel.: + 420 777 553 058. Vyžádané snímky Vám 
budou zaslány po zaplacení partnerského příspěvku, bankovní spojení: ČSOB, a. s., číslo účtu: 
245299215/0300. 

 
 

3. SPONZORING – nabídka propagace, prezentace a reklamy partnerů  
v rámci festivalu ZRCADLENÍ: 
 

 
 Umístění aktivního loga na webové stránce fotoprojektu 

www.fotosoutez-bystricko.cz s aktivním hlasováním veřejnosti, web s návštěvností 20.000 
osob ročně 

 

 Představení partnera a jeho činnosti na webové stránce fotoprojektu 
www.fotosoutez-bystricko.cz 

 

 Uvedení loga partnera na plakátech a tiskovinách, s využitím výlepových ploch a 
veřejných míst 

tisk 500 ks, výlep opakovaně v průběhu trvání soutěže 1. 6. – 30. 9. 2015 
 

 Uvedení loga partnera v e-mailových pozvánkách a direct mailech 
významní zástupci veřejnosti, médií, mikroregion/ 

 

http://www.fotosoutez-bystricko.cz/fotogalerie
http://www.fotosoutez-bystricko.cz/archiv
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 Zřízení promo stánku partnera při workshopech, přednáškách a slavnostním ukončení 
na Dnu s fotografií 

 

 Prostor pro prezentaci tiskovin, katalogů, info materiálů partnera  
při Dnu s fotografií, Galavečeru a slavnostním vyhlášení výsledků, předávání cen 

 

 Aktivní účast partnera /zástupce společnosti/ na galavečeru, předání některé z 
hlavních cen 

zdarma vstupenky na Den s fotografií s galavečerem a výstavami fotografií 
 

 Promítnutí videoprezentace partnera v hlavním programu při vyhlášení výsledků 
 

 Bannery partnera na jevišti při příležitosti slavnostního vyhlášení výsledků Dne s 
fotografií 

závěrečný finálový festivalový Den s fotografií za přítomnosti médií, partnerů, hostů a 
účastníků soutěže 

 

 Ústní veřejné poděkování partnerovi před/po ukončení soutěže na slavnostním 
zahájení/ukončení 

 

 Realizace výstavy nejlepších fotografií Zrcadlení zdarma v prostorách firmy, 
společnosti partnera   

 

 Možnost propagace generálního partnera a jeho loga na billboardu ve spojení 
s vybranou soutěžní fotografií v centru Bystřice nad Pernštejnem  
celoroční prezentace 

 
 
Pro partnery fotoprojektu a soutěže ZRCADLENÍ je připravena celoroční konkrétní sponzorská 
nabídka, ze které si můžete vybrat způsob reklamy a propagace, který Vám nejlépe vyhovuje (viz 
Nabídka partnerství).  
 
Vzory smluv pro účely daňového zvýhodnění a nabídka partnerství:  
 
Ke stažení: Vzor darovací smlouvy  
Ke stažení: Vzor sponzorské smlouvy  
Ke stažení: Nabídka partnerství 
 
Bankovní spojení a číslo účtu: ČSOB, a.s., 245299215/0300  
Kontakt na organizátora:  KUMŠT, o. s., info@fotosoutez-bystricko.cz, tel.: +420 777 553 058  

 
 
Rozhodnete-li se stát partnerem tohoto projektu, budeme si vážit Vašeho zájmu a společně s Vámi 
najdeme individuální cestu k naplnění partnerství. 
 

Děkujeme Vám za podporu kvalitní fotografie, projektu fotosoutěže ZRCADLENÍ  
a fotokroniky nádherného místa na Vysočině – regionu Bystřicko! 
 

 
 

KUMŠT, o. s. 
www.fotosoutez-bystricko.cz 

info@fotosoutez-bystricko 
tel.: +420 777 553 058 

http://fotosoutez-bystricko.cz/files/nabidka-partnerstvi-zrcadleni-2015.pdf
http://fotosoutez-bystricko.cz/files/vzor-darovaci-smlouvy-kumst.pdf
http://fotosoutez-bystricko.cz/files/vzor-sponzorske-smlouvy.pdf
http://fotosoutez-bystricko.cz/files/nabidka-partnerstvi-zrcadleni-2015.pdf

