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Ahoj všem fotografům a výtvarně zručným lidičkám - Trasa je tu!
Na toho, kdo má v úmyslu se letos zúčastnit, čeká návrat k původním formátům - fotky můžete
posílat ve velikosti 20 x 30 nebo 13 x 18 cm.
Základna na potoku Vavřinec - loňské místo vyhlášení
výsledků TRASY a Trapsavce

foto: holka House ©

Úplně novou novinkou je nová adresa, na kterou můžete svoje dílka posílat.
Letošní ročník bude "zašpuntován" v pondělí 30. dubence 2007 a jeho výsledky budou
vyhlášeny, jako již každoročně, na zářijovém ohni Trapsavce.

Propozice soutěže:

Černobílé a barevné fotky
můžete přihlásit do kategorie Stromy nebo Volné téma,
posílejte je ve velikostech 20 x 30 cm a 13 x 18 cm.
Vítáme snímky s názvy.

Trampská grafika
(zvadla, PF, vtipy, diplomy, dopisní papíry, pohlednice, camrátka)
Největší možnou velikostí grafik je formát A4, tedy 210 x 297 mm.
Každý může poslat celkem maximálně pět příspěvků.

Ke svým dílkům přiložte ofrankovanou obálku s vaším jménem a adresou pro zaslání zvadla na
vyhlášení výsledků, které proběhne v září téhož roku.
Bude-li do kategorie přihlášeno méně než pět příspěvků, bude uděleno pouze první místo,
zúčastní-li se pět až deset dílek, bude uděleno první a druhé místo. Přesáhne-li počet příspěvků
desítku, oceněni budou tři nejlepší.
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Příspěvky se nevrací z důvodu jejich archivace a pozdějšího vystavení na dalších akcích a
putovních výstavách.

Soutěž bude ukončena posledního dubna, tedy v pondělí 30. dubna 2007.

Příspěvky můžete posílat už teď na adresu:
Soutěž TRASA
Hanka Štěhně Dohnálková,
Dřínová 1641,
666 01 Tišnov

Připomínky, nápady a dotazy můžete posílat na stehne@gmail.com
TRASU najdeš na: http://www.trasa.wz.cz/

Jarní vydání 10 čísla trapsaveckých Řádek?
?je na spadnutí. Opět v nich najdeš kolem 11 stran povídek a básní z loňského 32. ročníku,
propozice toho letošního, tři strany barevných fotek ze zářijového ohně - jako malé připomenutí.
Nebudou chybět ani zprávy a zvěsti, nějaké ty recenze atd..
Chceš - li přispět do tohoto vydání nějakým příspěvkem, zprávou, oznámením - máš nejvyšší
čas, uzávěrka je v pondělí.
Piš na mail: trapsavec2007@volny.cz

Velikonoční Bloudění!
Na loňském ohni Trapsavce jsem poslouchal a občas si trochu přisadil v diskuzi na téma
Bloudění a byl jsem překvapen, kolik trapsavců se této "likvidační akce" stále účastní a rádo:)
Ano - je to tady a s blížícími se svátky Velikonoc se uskuteční již 15. BLOUDĚNÍ! Opět přichází
akce, která má skromný podtitul "středně náročná", ačkoliv dobrodruzi, kteří si při ní hrábli až na
dno svých sil, ví své.
Spich je v pátek 6. dubna v 17:30 před McDonaldem (fuj) na Pavláku.
Zvadlo si můžeš stáhnout ze stránek kamaráda Šemíka http://semik.webpark.cz/
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