
 

 
 

 
Výtvarná soutěž pro děti 

 
VENKOV, MŮJ KAMARÁD 

 
 

Pravidla soutěže 
 

1. Organizátor 
Organizátorem soutěže je Ústav zemědělské ekonomiky a informací,  
Mánesova 1453/75,120 00 Praha 2, IČO 00027251  
 

2. Pro koho je soutěž určena  
Soutěž je určena dětem prvního a druhého stupně pražských základních škol 

 
3. Doba trvání soutěže 

Soutěž proběhne v průběhu měsíce září 2016 
 

4. Registrace a přihlášení do soutěže 
Přihlášení školy do soutěže oznámením na kontakt:  
Ing. Petra Mejsnarová, email: mejsnarova.petra@uzei.cz, tel. 724 571 902 

 
5. Podmínky účasti v soutěži 

Předání výtvarného díla ve stanoveném termínu s těmito údaji: 
- Jméno a příjmení autora 
- Třída 
- Škola 
- Souhlas zákonného zástupce 

 
Výtvarné dílo musí být původní, vytvořené jednou osobou. Na zadní straně 
musí být uvedeny následující údaje: 
- Jméno a příjmení autora 
- Třída 
- Škola 
 
Další podmínky: 
- Velikost výtvarného díla – formát A4 nebo max. A3 
- Výtvarná technika – kresba, malba temperami nebo akvarelem, kresba 

uhlem, tužkou, pastelem, olejovým pastelem 
- Účastí v soutěži vyjadřuje souhlas zákonný zástupce souhlas  s pravidly 

soutěže 
- Poslední den k odevzdání výtvarného díla je 30. září 2016 
- Výtvarné dílo musí být doručeno osobně nebo poštou na adresu: Knihovna 

Antonína Švehly, Slezská 7, 120 00 Praha 2 
- Obálka musí být označena heslem „ Výtvarná soutěž“ 
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6. Důvody pro vyloučení ze soutěže 
Neoznačení výtvarného díla dle pokynů v bodě 5. 
Nesprávný formát výtvarného díla 
Chybějící souhlas zákonného zástupce 
 

7. Průběh soutěže 
- Soutěž bude zahájena 1. 9. 2016. 
- Vyhodnocení soutěžních výtvarných děl odbornou komisí složenou ze 

zástupců  Ústavu zemědělské ekonomiky a informací a Ministerstva 
zemědělství se uskuteční do 21. 10. 2016. 

- Výtvarná díla budou vystavena od 19. 10. 2016 ve studovně Knihovny 
Antonína Švehly v rámci oslav 90. výročí založení Knihovny. 

- 19. 10. 2016 proběhne hodnocení vystavených výtvarných děl účastníky 
vernisáže.  

- Vyhlášení vítězných výtvarných  děl proběhne dne 26. 10. 2016 v rámci 
Konference knihovníků, konané ve velkém sále Domu zemědělské osvěty 
na adrese: Slezská 7, 120 00 Praha 2 

- Ceny vítězům předá zástupce ministerstva zemědělství. 
 

8. Kategorie soutěže 
Výtvarná soutěž bude rozdělena do dvou kategorií:  
- Pro děti prvního stupně základní školy 
- Pro děti druhého stupně základní školy 

 
9. Téma soutěže 

Tématem soutěže jsou všechny obory spojené se zemědělstvím, venkovem    
a krajinou kolem nás, přírodou a vším, co do ní patří. 
 

10.  Cíl soutěže 
Cílem soutěže je přimět děti k zamyšlení nad venkovem, životem na vesnici     
a všemi zákonitostmi, které zemědělská výroba obnáší, od pěstování plodin    
a chování hospodářských zvířat až po výrobu kvalitních potravin. 
  

11. Hodnocení soutěžních výtvarných děl 
Hodnocení porotou organizátora: porota složená ze zástupců ÚZEI a MZe 
vybere v každé kategorii obrázky pro první, druhé a třetí místo. 
Hodnocení veřejností proběhne vyhodnocením odevzdaných hlasovacích 
lístků do připravené urny v rámci vernisáže výstavy dne 19. 10. 2016 za obě 
kategorie dohromady. 
 

12. Ceny vítězům 
Ceny na prvních, druhých a třetích místech daruje Ministerstvo zemědělství 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

13. Zveřejnění výtvarných děl 
Zákonný zástupce dítěte dává organizátorovi soutěže souhlas s užitím jeho 
výtvarných děl předaných organizátorovi soutěže v souvislosti s výtvarnou 
soutěží, a to též i pro komerční účely ve všech komunikačních mediích bez 
ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou 
úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením               
do souborného díla. Zákonný zástupce dítěte uděluje organizátorovi soutěže 
tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního 
omezení a může jej kdykoliv odvolat. 
Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor soutěže 
výtvarné dílo v souladu s jeho určením poskytne. Zákonný zástupce dítěte 
souhlasí s tím, aby se organizátor soutěže po obdržení výtvarných děl  stal 
jejich vlastníkem a držitelem práv pro jejich šíření a reprodukci. 
Organizátor soutěže má právo tato výtvarná díla volně používat dle potřeby, 
reprodukovat, upravovat, zveřejňovat a šířit bez nároku na odměnu autora. 
Výtvarné dílo se stává majetkem organizátora soutěže a zákonný zástupce ani 
jeho dítě nemají právo na vrácení. 
 

14. Odpovědnost organizátora soutěže za její průběh 
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit či změnit její 
podmínky, dále si vyhrazuje právo rozhodovat s konečnou platností dle 
vlastního uvážení. Výtvarná díla dodaná do soutěže nebudou vrácena. 

 
V Praze dne 19. 8. 2016 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 


