Podmínky účasti
A/ Výtvarná část soutěže
•

•
•
•
•
•

Výtvarné části soutěže na téma „Můj domov“ se mohou zúčastnit autoři ve věku 6-19 let. Pro
ocenění budou práce děleny podle věku do následujících kategorií: 6-8 let, 9-11, 12-15 a 16-19
let.
Práce mohou tvořit kolektivy i jednotlivci.
Formát výtvarné práce je minimálně A4, maximálně A2.
Výtvarné techniky – kresba, malba, kombinované techniky.
Práce se předávají v originále.
Označení prací pro soutěž je uvedeno dále.

B/ Literární část soutěže
•

•
•
•
•
•

Literární části soutěže na téma „Můj domov“ se mohou zúčastnit rovněž autoři ve věku 6-19
let z oslovených míst České republiky. Pro ocenění budou práce děleny podle věku do
následujících kategorií: 6-8 let, 9-11, 12-15 a 16-19 let.
Práce tvoří jednotlivci.
Jako literární útvar autor dle své úvahy volí reportáž, vyprávění či popis.
Autoři do 11 let předají práce v rukopisném vyhotovení, autoři starší mohou své práce předat
ve strojopisném provedení.
Text práce pro soutěž má pro věk 6-15 let minimálně 250 slov, maximálně 500 slov.
Text práce pro soutěž má ve věkové kategorii 16-19 let minimálně 500 slov a maximálně 1000
slov.

C/ Další podmínky pro výtvarnou i literární část soutěže
•
•

•
•

•
•
•

Práce, které budou předány do soutěže, musí být vyhotoveny pro užití v této soutěži autorem,
který bude na soutěžní práci podle dalších pokynů uveden.
Práce předávají jednotlivé školy, instituce či přímo jednotliví autoři. Jeden autor může být
zastoupen pouze jednou prací výtvarnou a jednou prací literární. Termín pro předání na
kontaktní místo je do 31.5.2018. Doručení je možné poštou s poštovním razítkem nejpozději
31.5.2018, případně osobně na kontaktní místo.
Každá ze zúčastněných škol či institucí provede vlastní vyhodnocení prací a předá kontaktnímu
místu maximálně pět prací výtvarných a pět prací literárních v jednotlivé věkové kategorii.
Práce budou školou (případně institucí, či samostatně se účastnícím jednotlivcem) trvanlivě
označeny na zadní straně pořadovým číslem lomeným názvem školy (případně instituce či
jednotlivce) a doplněny uzavřenou obálkou s vyplněným štítkem, jehož vzor je na straně 4
pozvánky a pro stažení ho najdete na www.regionbystricko.cz. Obálka ponese shodné označení
provedení školou, institucí, či jednotlivcem, jako rub práce.
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.
Na www.regionbystricko.cz najdete od 1.5.2018 průběžně doplňovanou evidenci došlých prací
v časovém pořadí, která Vám umožní kontrolu doručení.
Vyhodnocení prací provede nejpozději do 30.6.2018 odborná komise, kterou jmenují
vypisovatelé soutěže. Vybrány budou zpravidla v každé věkové kategorii 3 nejlepší práce. V
případě, že některá dílčí kategorie soutěže bude obeslána menším počtem prací než 5, budou
uděleny pouze 2 ceny. Vypisovatelé si vyhrazují právo neudělit první cenu v některé z kategorií.

•

•
•

Výsledky soutěže budou písemně oznámeny školám s vítěznými pracemi, dále v regionálním i
celostátním tisku ČR, na webových stránkách www.regionbystricko.cz a následně při
slavnostním veřejném vyhlášení vítězů. Součástí soutěže je výstava (případně výstavy) se
zveřejněním soutěžních prací. Termín a místo slavnostního vyhlášení výsledků soutěže a
výstavy či výstav bude veřejnosti oznámeno prostřednictvím zúčastněných škol, plakáty
v místě konání a na výše uvedených webových stránkách.
Všichni autoři soutěžních prací, kteří splnili podmínky soutěže, obdrží prostřednictvím svých
škol či soukromých adres upomínku na soutěž.
Autoři oceněných prací obdrží při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže diplomy a ceny
s tím, že v případě, kdy se nebudou moci osobně předání zúčastnit, budou jim ceny a diplomy
předány poštou či prostřednictvím diplomatické pošty MZ ČR.

