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3. ročník soutěže Přírodní akvária ČR 2012

Československý klub přírodních akvaristů o.s. vyhlašuje
3.ročník národní soutěže Přírodní akvária ČR 2012,
která se zúčastní světové soutěže IAPLC 2012.

http://en.iaplc.com/
Pravidla
1. Do soutěže budou zařazeni účastníci světové soutěže IAPLC 2012 z ČR, kteří se přihlásí
do soutěže Přírodní akvária ČR 2012.
2. Podle umístění ve světové soutěži IAPLC 2012 bude sestaveno pořadí všech českých
účastníků.
3. Hodnoceni a oceněni Diplomem a cenou budou všichni přihlášení účastníci do soutěže Přírodní akvária ČR 2012, podle pořadí umístění českých účastníků ve světové soutěži.
4. Zvláštní ocenění prestižním Certifikátem Aquascaper České republiky získá účastník soutěže IAPLC 2012 z ČR, který bude nominován mezi 200 nejlepších na světě.
5. Výsledky a práce všech účastníků budou zveřejněny v magazínu AKVÁRIUM ŽIVĚ, případně v dalších médiích.
6. Aktuální číslo AŽ s výsledky a pracemi obdrží každý účastník.
7. Výsledky soutěže budou vyhlášeny po obdržení výsledků světové soutěže, nejpozději do listopadu 2012.
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Partneři
Aquapress s.r.o.
Aqua Design Amano co., czech & slovak republic
VIVARIUM Mělník
Aquato
Aquascape.cz
Antonín Slaminka AKVARIJNÍ ROSTLINY
AKVARKO.CZ
Veřejné akvárium v České Lípě
Design & Aquarium

www.aqua-press.cz
www.ada-eu.cz
www.vivarium.cz
www.aquato.cz
www.aquascape.cz
slaminkaa@seznam.cz
www.akvarko.cz
www.verejneakvarium.cz
www.designaquarium.cz
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Ceny:
DÁRKOVÉ
POUKAZY

Vivarium
M lník

Diplomy a prestižní Certifikáty
věnuje Československý Klub Přírodních Akvaristů o.s.
propagátor aquascapingu a tvorby přírodních akvárií
Celoroční předplatné a aktuální čísla magazínu AŽ AKVÁRIUM ŽIVĚ
věnuje Aquapress s.r.o. www.aqua-press.cz
vydavatel magazínu AKVÁRIUM ŽIVĚ
Aqua Soil – AMAZONIA, STEP3,
věnuje ADA co., czech & slovak republic www.ada-akvaria.cz
dodavatel speciálních substrátů a produktů pro rostlinná akvária od fy ADA Co.,Ltd.
Dárkové poukazy
věnuje VIVARIUM Mělník www.vivarium.cz
zoo obchod, vše pro akvaristiku včetně ryb a rostlin vhodných pro přírodní akvária
Externí reaktor SuperJET
věnuje www.aquato.cz
dodavatel CO2 setů a komponent pro akvária
Lily pipes, sady hnojiv a poukázky na nákup rostlin
věnuje Aquascape.cz www.aquascape.cz
specialista na přírodní, rostlinná a biotopní akvária
Akvarijní rostliny
věnuje Antonín Slaminka slaminkaa@seznam.cz
pěstírna akvarijních rostlin Stará Boleslav, tel: 721 855 757
Volné vstupenky
věnuje Veřejné akvárium v České Lípě www.verejneakvarium.cz
ADA’s catalog, “THE BOOK OF ADA” a další ceny
věnuje Československý Klub Přírodních Akvaristů o.s.
Ve ejné akvárium
v eské Líp

Lily pipes

VOLNÉ
VSTUPENKY

Jak se zúčastnit
Zasláním kopie fotografie a údajů z přihlášky, zaslané na světovou soutěž IAPLC 2012, do
31. května 2012, na e-mail: natural.aquarist@seznam.cz. Tím udělujete svolení ke zveřejnění
v magazínu AKVÁRIUM ŽIVĚ, dalších médiích, webových stránkách a výstavách.
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