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Moje nejoblíbenější

zbraň

Vyhlašujeme 1. otázku čtenářské soutěže na téma
Moje nejoblíbenější zbraň:

1. Který je váš nejoblíbenější revolver?
apište nám, která zbraň tohoto
typu je „ta vaše“ a eventuálně
také proč, v čem si myslíte, že je
lepší než jiné, co s ní dokážete, jak je upravená, co jste s ní zažili a podobně.

N

STRUKTURA ODPOVĚDI
A JEJÍ HODNOCENÍ
V odpovědi na soutěžní otázku je uvedena pouze jedna zbraň, alespoň částečně určená. Nejstručnější odpověď na
otázku číslo 1 by mohla znít například:
„Colt Cobra“, „Ruger GP 100 ráže...“
apod. Taková odpověď bude do závěrečného slosování o hlavní ceny zařazena jedenkrát, autor dostane v evidenci
odpovědí jeden pomyslný „los“. Jestliže se trochu rozepíšete o důvodech,
proč je daná zbraň vaše nejoblíbenější,
případně jaké na ní byly provedeny
úpravy, u starších zbraní jaké byly jejich
osudy, pokud je znáte, a nedoprovodíte
odpověď fotografií, bude odpověď do závěrečného slosování zařazena dvakrát.

Čtenáři, kteří pošlou takovou odpověď,
která by po redakční úpravě dala samostatný článek o rozsahu nejméně
poloviny tiskové strany a pošlou použitelnou fotografii (nejméně 500 kB,
rozlišení alespoň 72 dpi) budou mít za
každou takovou odpověď v závěrečném slosování čtyři možnosti/čtyři
„losy“. „Losy“ ovšem nebudou existovat fyzicky, ale pouze v naší počítačové registraci odpovědí a jejich autorů. Tato registrace slouží jen pro potřeby této soutěže, údaje z ní nebudou poskytovány třetím subjektům a po ukončení soutěže bude zničena.
(Upozornění: neposílejte kopie fotografií z katalogů nebo časopisů a fotografie z mobilních telefonů. Většinou se
nedají použít.)
Každý čtenář může poslat jen jednu odpověď.
Odpovědi zasílejte do 28. 2. 2011.
Odpovědi lze zasílat poštou nebo
e-mailem na adresu redakce Střelecké
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revue. U odpovědí zasílaných poštou
nezapomeňte uvést vaši adresu, abychom vás mohli kontaktovat v případě, že pro vás bude vylosována některá z cen. Fyzickou adresu uvádějte
i v e-mailových odpovědích, zejména
pokud byste je neposílali ze své
vlastní e-mailové adresy.
Z došlých odpovědí budou vylosovány tři, jejichž autoři od redakce Střelecké revue dostanou zajímavou knihu z produkce nakladatelství Mladá fronta.
Vyhodnocení vašich názorů a odpovědí bude postupně uveřejňováno ve
Střelecké revui, přičemž budou rovněž
zveřejněny vybrané názory, odpovědi
nebo jejich části. Pokud respondent
v odpovědi poznamená „jméno nezveřejňovat“, bude odpověď nebo její část
otištěna jenom s iniciálami, případně
přezdívkou, kterou si zvolí.
Další otázky vyjdou ve Střelecké
revui č. 3-7/2011.
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