
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 
 

   

    

Evropský fond pro regionální rozvoj:  
Investice do Vaší budoucnosti! 
Europäischer Fond für Regionalentwicklung:  
Investition in Ihre Zukunft! 

  

 

H L E D Á M E   F O T O G R A F Y 
Národní geopark GeoLoci hledá amatérské i profesionální  

fotografy se zájmem o region Tachovska a okolí! 
 
 
Pro rozšíření nabídky obrazové dokumentace přírodních i historických památek, ale i dalších 
turistických cílů z území nově vyhlášeného Národního geoparku GeoLoci (okres Tachov a město Úterý) 
hledáme amatérské i profesionální fotografy, kteří mají zájem publikovat své aktuální i starší 
fotografie z této oblasti pro účely turistické propagace regionu, případně dále spolupracovat na 
fotodokumentaci místních zajímavostí a dění v regionu. 
 
Národní geopark GeoLoci byl vyhlášen ministrem životního prostředí dne 24. dubna 2012 a je tak jedním ze 
čtyř národních geoparků v České republice. Činnost národního geoparku je koordinována obecně 
prospěšnou společností GeoLoci, neziskovou organizací založenou místními obcemi, spolky a aktivními 
občany. GeoLoci v současné době mj. intenzivně pracuje na zlepšení prezentace regionu jako dosud téměř 
neobjevené turistické destinace a snaží se představit místní zajímavosti, turistické cíle i nabídku služeb 
veřejnosti v rámci ČR i sousedního Bavorska. 
 
Národní geopark GeoLoci nabízí příležitost publikovat kvalitní práce místních fotografů. V počátcích uvítáme 
především nabídky na bezplatné využití fotografického materiálu pro prvotní propagační materiály, 
internetové stránky apod. Samozřejmostí je uvedení jména autorů, případně splnění dalších sjednaných 
podmínek. Výhledově jsme připraveni jednat i o částečném zpoplatnění, které je ovšem podmíněno 
nalezením vhodných finančních zdrojů. 
 
Máme zájem o kvalitní fotografie různých přírodních zajímavostí a krás, krajiny, historických památek vč. 
interiérů, reportážní fotografie z různých kulturních akcí, vycházek do přírody apod., ale i další fotografický 
materiál. Uvítáme nejen barevné digitální fotografie, ale i klasické kinofilmy nebo umělecké fotografie. 
 
V případě zájmu o spolupráci se prosím obraťte přímo na ředitele GeoLoci o.p.s. Jana Floriana  
(e-mail: reditel@geoloci.cz, tel.: 774499396) a to pokud možno do konce listopadu 2012 (samozřejmě 
uvítáme Vaše nabídky i později). Více informací o Národním geoparku GeoLoci najdete na internetových 
stránkách www.geoloci.cz.  
  


