Výtvarná soutěž pro děti

Soutěž se koná pod osobní záštitou místostarosty města
Kraslice, pana Miloslava Posledního.
PRAVIDLA SOUTĚŽE
1.

Téma soutěže
Tématem výtvarných prací je město Kraslice očima dětí. Obrázek musí tematicky pocházet
z Kraslice nebo jejich blízkého okolí.

2.

Organizátor soutěže
Město Kraslice, nám. 28. října 1438, 35801 Kraslice (dále jen „organizátor“)

3.

Hlavní garant soutěže
Mgr. Barbora Brunnerová, b.brunnerova@gmail.com, 604 957 159

4.

Organizační tým soutěže
Mgr. Barbora Brunnerová
Mgr. Iveta Poslední
Jitka Odehnalová

5.

Porota soutěže
Předseda poroty:
Mgr. Otto Friedrich - skvělý a báječný učitel výtvarné výchovy na 4. ZŠ v Chebu, lektor
výtvarných kurzů v Papírně v Chebu
Členové poroty:
Hanka Mašková - výtvarnice
Jitka Hronová - vedoucí výtvarného kroužku
Mgr. Iveta Poslední - nadšenec pro výtvarné umění
Jitka Odehnalová - zástupce MÚ Kraslice

6.

Doba trvání soutěže
Soutěž se koná v době od 16.3. 2020 do 24.6. 2020

7.

Termín a místo odevzdání soutěžních prací

Výtvarné práce je možné do soutěže zasílat nebo osobně doručit v termínu od
16. března 2020 do 23. dubna 2020 na Městský úřad Kraslice, nám. 28. října
1438, 35801 Kraslice.
8.

Soutěžní kategorie
I. kategorie - děti narozené do roku 2011
II. kategorie - děti narozené v letech 2008-2010
III. kategorie - děti narozené v letech 2006-2007
IV. kategorie - děti narozené v letech 2004-2005

9.

Možné techniky zpracování

- kresba
- malba
- koláž
10. Podkladový materiál
- čtvrtka
- karton
- plátno
11. Velikost výtvarné práce
- A5
- A4
- A3
12. Podmínky účasti v soutěži
a) Výtvarné práce je nutné předat nebo zaslat nejpozději do 23. dubna 2020 na adresu:
Městský úřad Kraslice, nám. 28. října 1438, 35801 Kraslice
b)
-

Výtvarné práce musí být na zadní straně opatřeny popiskou s údaji:
jméno a příjmení autora
škola a třída
rok narození
název práce
kontakt na zákonného zástupce: e-mail, telefon

c) Počet soutěžních prací
- každý účastník může zaslat do soutěže jednu práci
d) Práce odevzdané do soutěže se účastníkům nevrací, o jejich dalším nekomerčním využití
rozhoduje organizátor soutěže.
13. Důvody pro vyloučení ze soutěže
- neoznačení výtvarného díla dle pokynů v bodě 12
- nedodržení termínu odevzdání
- nedodržení předepsaného formátu práce

14. Určení výherců
Výtvarné práce budou vyhodnoceny odbornou porotou složenou ze zástupců
města Kraslice a přizvaných expertů. V každé soutěžní kategorii budou
oceněny 3 nejlepší práce, zvláštní cenu může udělit předseda poroty, bude
udělena též cena diváků a cena místostarosty města Kraslice. Do soutěže
budou zařazeny jen ty práce, které respektují pravidla soutěže.
15. Cena diváka
Všechny soutěžní práce budou vystaveny v ZUŠ Kraslice v rámci 2. koncertu
KHJ, který se uskuteční v neděli 26. dubna 2020. Zde budou mít diváci možnost hlasovat
pomocí anketních lístků.
16. Výhry pro soutěžící
Soutěžící, kteří se umístí v jednotlivých soutěžních kategoriích na 1., 2. a 3. místě, obdrží
diplom a věcný dar od města Kraslice.
Odborná porota též vybere práce, které budou vystaveny v Parlamentu ČR. Autoři
vybraných prací dostanou možnost shlédnout výstavu v budově Parlamentu ČR, kde pro ně
bude připraven zajímavý program. Autobusová doprava a pedagogický doprovod bude
zajištěn, informace budou upřesněny nejpozději týden před samotným zájezdem, který se
uskuteční ve středu 24.6.2020.
17. Vyhlášení vítězů soutěže
Výsledky soutěže budou zveřejněny dne 29. května 2020 na webu města Kraslice. O získání
výhry bude organizátor informovat výherce telefonicky nebo e-mailem. Slavnostní předání
cen proběhne v rámci vernisáže v sále ZUŠ v 1. polovině měsíce června. Výhry v soutěži
nejsou právně vymahatelné.
18. Prohlášení soutěžících
Svou účastí soutěžící akceptuje pravidla soutěže. Zákonný zástupce neplnoletého účastníka
soutěže vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka a jeho podoby
zaznamenané organizátorem pro účely soutěže.
Zasláním výtvarné práce do soutěže „Kraslice očima dětí“ poskytuje účastník soutěže
organizátorovi souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení v souvislosti s prezentací
výsledků soutěže v médiích a na webových stránkách organizátora.
Svou dobrovolnou účastí v soutěži vyslovuje účastník souhlas s tím, aby jím vytvořené
autorské dílo bylo v souladu se zákonem 121/2000 Sb., o autorském zákonu, ve znění
pozdějších předpisů, užito v souvislosti s prezentací výsledků soutěže.
19. Závěrečná ustanovení
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit, změnit její podmínky, dále si
vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se této výtvarné
soutěže.
Tato pravidla jsou platná a účinná od 15.03.2020

