
 

Vyhlášení výtvarné soutěže 
 

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace vyhlašuje 

výtvarnou soutěž pro děti a mládež na téma 

 

„I TVOJE POPELNICE MÁ RÁDA POŘÁDEK“ 

 

Výtvarné soutěže se mohou zúčastnit různé věkové kategorie: 

I. kategorie :  předškolní věk 

II. kategorie :  1. – 3. třída 

III. kategorie :  4. – 5. třída 

IV. kategorie :  6. – 9. třída a příslušné ročníky víceletých gymnázií 

V. kategorie :  1. – 4. ročník středních škol 

 

Výtvarné techniky:   kresba, malba, grafika a další 

 

Technické podmínky:  formát výtvarných prací A2, A3, A4 

 

Uzávěrka příjmu děl do soutěže:    25. října 2019 v 15:00 hodin 

    

Vyhlášení vítězů a vernisáž výstavy:    8. listopadu 2019 v 16:00 hodin 

 

Výstava výtvarné soutěže 8. 11. 2019 – 30. 11. 2019 

 

Po ukončení výstavy bude možné exponáty vyzvednout nejpozději do 10. 12. 2019. 

 

Práce je možné zasílat nebo osobně doručit na adresu: 

Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice 

Pracovní doba 7:00 – 15:30 hod 

 

Obálku označte nápisem „Výtvarná soutěž 2019“. 



Každá výtvarná práce musí mít na přední straně díla uveden malý štítek s těmito 

informacemi: 

1. Jméno, příjmení autora 

2. Věk 

3. Kategorie podle věku (I. – V.) 

4. Adresy: soukromá emailová adresa nebo adresa školy 

Popisky musí být čitelné, nejlépe tiskacími písmeny. Pokud nebude každé dílo řádně 

označeno, bude ze soutěže vyloučeno. 

 

Podmínky soutěže: 

 soutěž se vyhlašuje v 5 věkových kategoriích, 

 je možné zvolit libovolnou techniku výtvarné práce, 

 počet zaslaných děl od jednoho autora je limitován počtem 1 kusu, 

 pokud nebude dílo řádně označeno, bude ze soutěže vyloučeno, 

 nevyzvednutá díla se nevracejí (po daném termínu budou zlikvidována), 

 organizátor soutěže si vyhrazuje právo k využití získaných prací pro nekomerční 

účely – např. výstavy, charitativní akce a k jejich reprodukci v tisku. 

 

Hodnocení prací: 

Došlé práce budou vyhodnoceny odbornou komisí, která vybere 3 nejlepší práce v 

každé kategorii. Hodnotící komise si vyhrazuje právo posoudit práce podle 

stanovených kritérií, podle své odborné kompetence a její rozhodnutí je konečné. 

 

Autoři prací budou o výsledcích soutěže informováni nejpozději do 6. 11. 2019. 

Informace o výsledcích budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách 

www.ekocentrum-trkmanka.com a www.velke-pavlovice.cz.  
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