
Almanach východočeských fotografů 2020 
 
jsou to více než tři roky, kdy jsme společnými silami vydali náš ALMANACH fotografů volného sdružení 
východočeských fotografů. 
Na Valné hromadě 26. ledna 2019 jsme se domluvili, že se pokusíme tento čin zopakovat. 
Posíláme proto tuto 

VÝZVU 
k účasti na ALAMANACHU 2020. 
Zúčastnit se mohou fotografové z východních Čech a nebo členové VSVF, z. s. Hradec Králové. 
Máme zkušenosti z prvního vydání knihy. Dokážeme již odhadnout čas na shromáždění fotografií, přípravu k tisku, 
korektury, tisk, vazbu i distribuci. 
Pokud chceme ALAMANACHy rozdat na příští Valné hromadě, musíme proto udělat několik kroků. 
 

1. zvážit, zda se chci akce zúčastnit svými fotografiemi. 
2. zvážit, zda chci zveřejnit (v omezeném okruhu lidí) svoji e-mailovou adresu. 
3. přihlásit se k projektu a odpovědět na otázku. 
4. poslat fotografie v datech. 
5. uhradit zálohu na knihu. 
6. knihu odebrat. 

 
Pokud jste si 6x řekli ANO, tak nezbývá, než splnit první bod a to je přihlášení do projektu. 
Svoji přihlášku pošlete v této skladbě: 
 
• jméno a příjmení 
• bydliště 
• telefonní kontakt 
• e-mailová adresa 
• souhlas se zveřejněním kontaktní e-mailové adresy 

vše na samostatném připraveném formuláři. 
 
Harmonogram projektu: 
• příjem přihlášek:    do 15. 2. 2020 skaldovi@seznam.cz 
• zaslání zálohové platby 500,00 Kč  do 15. 3. 2020  

                                                                           (číslo účtu vám bude zasláno na základě přihlášky) 
• zaslání podkladů (fotografií):  do 31. 3. 2020 

 
Tuto výzvu rozesíláme elektronickou cestou. Pokud máte ve svém okolí autory, kteří tuto výzvu nedostanou a měli 
by o účast zájem, tyto informace jim předejte. 
Po zkušenostech z předchozích akcí upozorňujeme, že termíny jsou pevné a nebudeme na nikoho čekat. 
Projekt spustíme za předpokladu dostatečného počtu přihlášených účastníků. 
Podrobnější informace dostanou přihlášení účastníci. 
 
Adresa pro zaslání písemných přihlášek:  Jana Neugebauerová 

IMPULS, Tomkova 139 
500 03 Hradec Králové 

 
Za VSVF a organizátora projektu 
 
 
Jana Neugebauerová +420 773 133 740 
Vladimír Skalický  +420 601 337 669 

mailto:skaldovi@seznam.cz


Přihláška Almanach VSVF 2020 
 

Jméno:  ……………………………………………………………………………………….. 

Příjmení:  ……………………………………………………………………………………….. 

 
Adresa: 

Ulice:  ……………………………………………………………………………………….. 

Č.p.:  ……………………………………………………………………………………….. 

Město:  ……………………………………………………………………………………….. 

PSČ:  ……………………………………………………………………………………….. 

Telefonní kontakt:  ……………………………………………………………………………………….. 

E-mail:  ……………………………………………………………………………………….. 

 
Rok narození:  ……………………………………………………………………………………….. 

Dosažené vzdělání:  ……………………………………………………………………………………….. 

Současná práce / profese:  ……………………………………………………………………………………….. 

 
Fotografické vzdělání, rok ukončení: ……………………………………………………………………………………….. 

Osobní webovské stránky:  ……………………………………………………………………………………….. 

Odpověď na otázku: 

(bude zveřejněna u profilu)  „Co svými fotografiemi sděluji?“ 

 

SOUHLAS 

Svým podpisem souhlasím s uvedením osobních údajů v ALMANACHU fotografů Volného sdružení 

východočeských fotografů 2020. 

 

V:  …………………………………………………………..…. 

Dne:  ………………………………………….………………….. 

 

Podpis:  …………………….……………………………………….. 

 

Přihlášku můžete poslat i v elektronické podobě, na adresu foto@impulshk.cz nebo skaldovi@seznam.cz. 

Přihláška je ke stažení: www.impulshk.cz  (Foto – Sdružení VSVF) 
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