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Beluša, 15. apríl 2021
Obec Beluša vyhlasuje online súťaž o najkrajšiu jarnú fotografiu z obce. Víťaz
hlasovania na oficiálnom konte obce na sociálnej sieti získa hodnotnú odmenu.
„S čím sa pre Vás spája jar v Beluši? Zachyťte ten moment vo fotografii a súťažte o najkrajší
jarný pohľad na jar v našej obci.“ S takýmto sloganom prichádza obec Beluša vo svojej prvej
online súťaži určenej pre občanov Beluše bez rozdielu veku. Od 16.4.2021 do 30.4.2021 budú
môcť súťažiaci jednotlivci (občania s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Beluša)
zaslať svoje fotografie na tému „Jar v Beluši“ na emailovú adresu sekretariat@belusa.sk.
Všetky súťažné podmienky sú zverejnené na webovej stránke obce www.belusa.sk .
Následne od 01. mája 2021 (10.00h) bude spustené online hlasovanie na facebookovom
profile obce Beluša https://www.facebook.com/Belu%C5%A1a-1649797841928691, pričom
hlasovať bude možné do 17. mája 2021 (10.00h).
Obec Beluša tak pokračuje v aktívnom budovaní vzťahu občan – samospráva: ,,Aj takýmto
spôsobom chceme zapojiť občanov do aktívneho prístupu k obci, resp. k životu v obci. Počas
roka máme naplánovaných viacero podobných akcií, o ktorých budeme samozrejme verejnosť
včas informovať a pevne veríme, že práve cesta budovania aktívneho vzťahu medzi občanom
a obcou, v ktorej občan žije, je tou správnou“, uvádza prednosta Obecného úradu v Beluši
Mgr. Patrik Štrbák.
Víťazom sa stane ten, kto získa najviac kliknutí cez ikonku „Páči sa“. Autora najkrajšej
fotografie obec odmení hodnotnou cenou – tabletom. Autor druhej najkrajšej fotky sa poteší
darčekovým predmetom obce Beluša.
„Online fotosúťaž spúšťame prvýkrát a veríme, že pre mnohých Belušanov to bude atraktívna
možnosť na prezentovanie svojej amatérskej fotografickej tvorby. Tešíme sa na rozmanité
pohľady našich občanov, ako vnímajú jar v našej obci. Veď pre každého je toto ročné obdobie
príťažlivé iným spôsobom. Autorom dávame „voľné oko“, možno dokonca pomôžeme odhaliť
aj skryté fotografické talenty v obci.“ dopĺňa Mgr. Jana Huliačková zo sekretariátu starostu
a prednostu OcÚ.

Príloha: Súťažné podmienky
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Pre viac informácií kontaktujte:
Mgr. Jana Huliačková, sekretariát starostu a prednostu, telefón: +421 42 2853 519, mobil: 0903 896
641 email: sekretariat@belusa.sk

