
                            

  

 
TISKOVÁ ZPRÁVA:  
Vsetín, 28.6.2021 
 
Fotografujte do soutěže Šumný Vsetín 2021  
 
Diakonie Vsetín vyhlašuje 16. ročník fotosoutěže Šumný Vsetín. Soutěž je určena jak dětem, 
tak dospělým, hodnocení probíhá ve dvou kategoriích. Soutěžními tématy roku 2021 
jsou Rodina ve městě a Léto ve městě, zaslat můžete také snímky na volné téma.  
  
Jaké jsou podmínky zapojení do soutěže? 

- soutěžní fotografie musí zachycovat město Vsetín, podmínka platí i pro volné téma 
- zaslané fotografie nemusí mít konkrétní rozměry a velikost, ovšem platí: čím vyšší rozlišení 

snímku, tím lépe 
- soutěžní fotografie můžete zaslat pořadateli elektronicky nebo přes aplikaci Instagram  
- soutěžní fotografie (maximálně 10 snímků) musí být zaslány pořadateli do 9. listopadu 2021 

 
Soutěžní fotografie pošlete e-mailem na adresu: vodakova@diakonievsetin.cz. Do předmětu zprávy 
napište: Šumný Vsetín 2021, do mailu uveďte: jméno, příjmení, věk (kategorie). Nebo snímky zašlete 
na CD, na adresu Diakonie ČCE – středisko Vsetín, Smetanova 1484, 755 01 Vsetín – na obálku 
napište: Šumný Vsetín 2021. 
 
Soutěžní snímky můžete do soutěže zaslat i prostřednictvím aplikace Instagram. Jakým způsobem? 

- sleduj @diakonievsetin na Instagramu 
- vyber si soutěžní téma a foť! 
- fotku postni na svůj veřejný Instagramový profil s hashtagem - děcka do 15 let:  

#sumnyvsetin15; ostatní nad 15 let: #sumnyvsetin a označ nás jako @diakonievsetin 
 
Soutěží se ve dvou kategoriích: děti do 15 let a ostatní nad 15 let. Nejlepší snímky vybere a vyhodnotí 
odborná porota v čele s fotografem Robertem Goláněm. Fotografie soutěžících budou vystaveny v 
prostorách vestibulu kina Vatra od 26. listopadu 2021, vernisáž proběhne týž den v 15,30 hodin. 
Vítězové soutěže, kteří se umístili na 1. až 3. místě v obou věkových kategoriích, budou odměněni 
věcnými cenami. 
 
 
Partneři soutěže: Alcedo Vsetín, Dům kultury Vsetín, Fotoklub Vsetín, Muzeum regionu Valašsko, 
Quantum Solidum CZ, VaK. 
Mediální partneři: Regionální televize, Valašský deník, Vsetínské noviny. 
 
 
 
 
 
Diakonie Vsetín je největší poskytovatel sociálních služeb na Vsetíně s 17 letou tradicí. Zajišťuje 
komplexní služby pro seniory, kteří ztratili svou soběstačnost a jsou odkázáni na pomoc druhých. 
Rovněž nabízí pomoc dospívajícím či rodinám s dětmi, kteří jsou dlouhodobě v nepříznivé sociální 
situaci a nedokáží ji sami řešit. Od roku 2016 poskytuje službu domácího hospice. Diakonie Vsetín 
zaměstnává 130 stálých zaměstnanců, poskytuje podporu přibližně 520 uživatelům ročně.
 
 

mailto:vodakova@diakonievsetin.cz

