
                                                     

 

Podrobná pravidla výtvarné soutěže V knihovně je myš! 

 

Organizátoři: Středisko volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace 

  Městská knihovna Staré Město 

Motivace: Venku už pomalu začíná zima a všechna zvířátka se stahují do tepla a hledají, kde se schovat. 

I do naší knihovny se zatoulaly malé myšky knihomolky. Co teď? Pomohou nám kočičky knihovnu 

zachránit? Nalákejme kočičku na klubíčko do knihovny. 

Téma: Výtvarné zpracování kočičky s klubíčkem 

Zadání: Pošli fotku svého díla s kočičkou a klubíčkem a ti nejúspěšnější „obránci“ naší knihovny budou 

odměněni! 

Doporučená technika: kresba, malba, modelování, fotografie … 

Soutěžní kategorie: I. do 6 let 

II: 7 – 12 let 

III. 13 let a více 

Formát díla: fotografie ve formátu JPG, maximální velikost 5 MB 

Způsob dodání: zaslat fotografii díla na e-mailovou adresu soutezklubko@gmail.com s uvedením 

předmětu: Výtvarná soutěž V knihovně je myš! 

Označení díla:  název soutěžní práce,  

soutěžní kategorie,  

jméno a příjmení autora, telefon na zákonného zástupce 

(osobní údaje slouží pro organizátory, po ukončení soutěže budou uchovány po dobu 

5 let z důvodu archivace akce, zveřejněny budou pouze jména a příjmení autorů 

vítězných prací) 

Maximální počet zaslaných děl: max. 3 díla z jedné e-mailové adresy  

Termín zaslání: do 20. 12. 2020 

Konání soutěže: na facebookových stránkách https://www.facebook.com/svcklubko 

Způsob hlasování: označením fotografie tlačítkem „To se mi líbí“  

Termín hlasování: 21. 12. 2020 do 4. 1. 2021 do 12:00 hodin 

Výherci soutěže: v každé kategorii bude odměněn autor díla (fotografie), které získalo nejvíce „laiků“ 

(označení „To se mi líbí“). Odměna bude předána po ukončení soutěže individuálně na základě 

e-mailové komunikace. 

Odměna: věcné ceny s tématikou soutěže 
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Jiná ujednání:  

Výtvarná díla (fotografie) musí být autorským dílem. Originály výtvarných děl si pečlivě uschovejte.  

Zapojením do soutěže dáváte souhlas ke zveřejnění fotografie výtvarného díla na facebookových 

a webových stránkách organizátorů.  

Vítězné fotografie s uvedením jména a příjmení autora budou prezentovány na webových 

a facebookových stránkách organizátorů a ve Staroměstských novinách. 

Společnost Facebook není pořadatelem soutěže, nijak ji nesponzoruje ani s ní nesouvisí. 

 

Kontakt na organizátory: 

Mgr. Martina Hrubošová 

Středisko volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace 

U Školky 1409, 68603 Staré Město 

estetika@klubkosm.cz 

 

Iva Bříštělová 

Městská knihovna Staré Město 

Za Radnicí 1823, 68603 Staré Město 

knihstmesto@uh.cz 
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