
Podmínky 11.dětské soutěže 2020 

vypisované při příležitosti 

povýšení Bystřice nad 

Pernštejnem na město  
 

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM DŘÍVE A 

DNES  
____________________________________________________________ 

 
Jedenáctou dětskou uměleckou soutěž vypisuje Město Bystřice nad Pernštejnem ve 

spolupráci s Mikroregionem Bystřicko při příležitosti 440. výročí povýšení Bystřice nad 

Pernštejnem na město. Po široce pojaté mezinárodní dětské soutěži v roce 2018 se 

pořadatelé vracejí ke kořenům a se svojí výzvou k účasti na soutěži se obracejí na školy 

a jednotlivce ve svém správním obvodu. Pro ty tvoří jubilující Bystřice nad Pernštejnem 

nejen správní, ale i přirozené kulturní, organizační a hospodářské centrum. Téma soutěže 

dává možnost školám i autorům zamyslet se nad vývojem nejen města, ale celého regionu 

a zhodnotit podle rozmanitých vlastních kritérií výsledek tohoto vývoje. Prostor 

dostávají i přání autorů, jakým směrem by chtěli, aby se tento vývoj ubíral dál. 

Soutěž se koná již tradičně pod záštitou postavičky Vodomila, maskota Svratecké 

vodohospodářské naučné stezky a patrona cestovního ruchu na Bystřicku, který se již 

vžil i jako průvodce našimi výtvarnými a literárními soutěžemi.  

A/ Výtvarná část soutěže 

Soutěžní výtvarné práce mohou tvořit jednotlivci či kolektivy ve věku 6-19 let. Pro 

ocenění jsou práce dále děleny do 4 kategorií podle věku. 

- A.1 6-8 let  

- A.2 9-11 let 

- A.3 12-15 let 

- A.4 16-19 let 

 

Výtvarná technika:  malba, kresba, grafika, kombinovaná technika, výtvarný projev 

                                 není omezen 

Formát výtvarné práce: výtvarná práce formátu minimálně A4, maximálně A2;  

Označení práce:  kresby na rubu označit názvem školy, další upřesnění popisu  

             viz „další podmínky“, 

Obecné informace: práce se předávají v originále.  

 

 



B/ Literární část soutěže 

Literární soutěž se vypisuje pro jednotlivce ve věku 6-19 let, věkové kategorie pro 

ocenění jsou dále členěny stejně jako u prací výtvarných do 4 kategorií.  

 

- B.1 6-8 let  

- B.2 9-11 let 

- B.3 12-15 let 

- B.4 16-19 let 

 

Literární útvar: reportáž, dopis, vyprávění, popis – literární útvar zvolí autor podle 

   vlastní úvahy, 

Vyhotovení práce: a) pro věkovou kategorii do 11 let,  

   předání v rukopisném vyhotovení a současně případně předání na 

   digitálním nosiči (nebo zaslání na mailovou adresu kontaktního místa  

                             - doporučené), 

                            b) pro věkovou kategorii 12–19 let,  

   předání v rukopisném nebo strojovém vyhotovení a současně  

   předání na digitálním nosiči (nebo zaslání na mailovou adresu  

   kontaktního místa – doporučené), 

Rozsah prací:  minimálně formát A4 (přibližně 250 slov běžného textu)  

Označení práce:  práce na rubu označit názvem školy, další upřesnění popisu  

             viz „další podmínky“, 

                             

 

 

Další podmínky pro práce částí A/ i B/: 

1/ Práce, které budou předány do soutěže, musí být vyhotoveny v této soutěži autorem, 

který bude na soutěžní práci podle dalších pokynů uveden.  

2/ Práce předávají jednotlivé školy po vlastním dílčím hodnocení. Jeden autor může být 

zastoupen pouze jednou prací výtvarnou a jednou prací literární. Termín pro předání 

na kontaktní místo je do 27.3.2020. 

3/ Práce budou školou označeny na zadní straně pořadovým číslem lomeným názvem 

školy a doplněny uzavřenou obálkou se shodnými údaji na vrchní straně. Uvnitř obálky 

budou uvedeny následující údaje: název a sídlo školy, jméno a příjmení autora, datum 

narození autora a třída, kterou navštěvuje. V případě obeslání soutěže jednotlivci, může 

každý z nich označit zaslanou práci heslem, pod nímž též přiloží obálku s osobními údaji. 

4/ Kontaktní místo práce přehledně eviduje a pro potřebu evidence vybaví práce i obálky 

dalšími vlastními čísly podle časového pořadí. Obálky budou otevřeny až po vyhodnocení 

prací. 



5/ Vyhodnocení prací provede nejpozději do 4.5.2020 odborná komise, kterou jmenuje 

vypisovatel soutěže. Vybrány budou zpravidla 3 nejlepší práce. V případě, že některá 

dílčí kategorie soutěže bude obeslána menším počtem prací než 5, budou uděleny pouze 

2 ceny. Vypisovatel si vyhrazuje právo neudělit první cenu v některé z kategorií. 

Vypisovatel si vyhrazuje právo vyřadit soutěžní práci při nedodržení podmínek soutěže. 

6/ Výsledky soutěže budou oznámeny školám s vítěznými pracemi, dále v regionálním 

tisku, na webových stránkách www.regionbystricko.cz a následně při slavnostním 

veřejném vyhlášení vítězů. Součástí soutěže je výstava se zveřejněním všech soutěžních 

prací. Výstava bude v červnu 2020 v Městském muzeu v Bystřici nad Pernštejnem. 

Vítězné práce budou vystaveny dále při příležitosti slavnostního udělení cen vítězům 

soutěže, a to při oslavách 440.výročí založení Města Bystřice nad Pernštejnem. Termíny 

výstavy i slavnostního vyhlášení výsledků soutěže a ocenění vítězných autorů budou 

veřejnosti oznámeny prostřednictvím škol a obecních úřadů, plakáty v místě konání a na 

výše uvedených webových stránkách. 

7/ Odměny pro vítězné práce: 

Kategorie A.1 - A.4, B.1 - B.4 

            I.místo ................................... 500 Kč a drobné věcné dary   

            II.místo.................................. 300 Kč a drobné věcné dary 

            III.místo ................................ 200 Kč a drobné věcné dary 

 

8/ Práce přihlášené do soutěže zůstávají dále v majetku vypisovatelů. Autoři předáním 

prací do soutěže vyjadřují svůj souhlas s jejich případným profesionálním dopracováním 

a s dalším zveřejněním, a to i v elektronické podobě. Způsob zveřejnění je dán potřebami 

pořadatelů soutěže. 

9/ Pro naplnění účelu soutěže jsou pořadateli shromažďovány osobní údaje účastníků 

soutěže. Jedná se o tyto údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa školy či 

adresa jednotlivce. Tyto údaje jsou využívány při zpracování agendy soutěže, vydání 

katalogu, případně dalších publikací a tiskovin o soutěži, zveřejňování informací na 

vlastních webových stránkách pořadatelů, vlastních sociálních sítích nebo v 

médiích. Údaje jsou uchovávány po dobu trvání soutěže. Osobní údaje mohou být 

poskytnuty případným smluvním zpracovatelům pořadatelů.  

Účastník, který osobní údaje poskytuje, má právo kdykoliv požádat o informace, jaké 

osobní údaje o něm zpracováváme. Má právo na jejich opravu či doplnění, může požadovat 

omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, 

požadovat přenesení údajů, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, 

výmazu a další práva stanovená v zákonné úpravě ochrany osobních údajů. 

10/ S ohledem na omezené prostory pro archivaci se po dobu soutěže archivují pouze 

výtvarné práce vítězné v jednotlivých ročnících soutěže a další výtvarné práce, 

neoceněné, pouze v digitální podobě. Originály neoceněných prací se archivují 3 roky, pak 

budou nabídnuty zpět školám. Nevyzvednou-li si je do 3 měsíců od výzvy, budou 

skartovány. 

http://www.regionbystricko.cz/


11/ Případné dotazy k podmínkám zodpoví Eva Zamazalová (telefon: 543 245 324, 

732 514 983) nebo Jitka Dočkalová (telefon: 566 590 399, 736 535 145) 

 

12/   Kontaktní místo pro předání soutěžních prací: 

Kancelář Mikroregionu Bystřicko, Příční 405 (za budovou MěÚ Bystřice nad 

Pernštejnem), 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

telefon: 566 590 399, 736 535 145 

e-mail: info@regionbystricko.cz 

 

 

 

Přejeme školám i autorům mnoho zdaru! 
 

                                     

 

      Ing. Karel Pačiska, 

                                       starosta Města Bystřice nad Pernštejnem 

 

 


