
PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE  

Mladí tvůrci pro Dunaj 2012 
Časový harmonogram: 
 

 Termín pro podání přihlášek do soutěže: 13. duben  
 

 Termín pro dodání soutěžních prací: 1. červen 
 

 Vyhodnocení prací komisí: do 8. června 
 

 Informování škol (e-mailem) o výsledcích národního kola: do 15. června  
 

 Doručení cen: do 29. června 
 

 Doručení a osobní předání případné mezinárodní ceny: do 30. září 
 

Prosíme o dodržení termínů přihlášení a zaslání děl. 
 
Účastníci: 
K účasti jsou e-mailem oslovovány všechny mateřské, základní a střední školy v povodí Dunaje 
na území České republiky a dále speciální výchovná zařízení jako jsou umělecké školy, dětské 
domovy, pečovatelské ústavy, atd. E-mailem jsou také kontaktováni všichni předchozí účastníci.  
 Účastnit se mohou děti, žáci a studenti od mateřských škol až po střední školy, kteří ještě 

nedosáhli věku 19 let.  
 Na tvorbě díla se mohou podílet maximálně tříčlenné kolektivy. Prosíme o důsledné 

dodržování této podmínky.  
 Podmínkou účasti v soutěži je zaslání přihlášky v elektronické podobě. 
 
Pokyny pro vytvoření díla: 
 Dílo musí být prostorové (plastika, mozaika, kreace, apod.) 
 Dílo musí být vytvořeno převážně z přírodního materiálu (rostliny a jejich zbytky, 

živočichové a jejich zbytky, neživé části přírody, kompozice lidských těl, malby na lidských 
tělech, ...), popřípadě dalšího materiálu nalezeného volně v přírodě (PET lahve, odpadky, 
zbytky lidských výtvorů, ...). 

 Dílo musí být zakomponováno v přírodě, nejlépe přímo u řeky či vody. 
 Dílo by mělo být inspirované řekou a vodou obecně a v co největší míře odrážet vyhlášené 

téma, které je vyjádřeno sloganem: Zapoj se pro řeky. Do letošního tématu soutěže tedy 
spadají všechny aktivity, které mají vazbu na ochranu řek, jakož i života řek obecně, ale i 
života lidí s řekami a zvláště pak aktivity vztahující se k činnosti dětí u řek, na řekách a pro 
řeky. 

 
Zaslání prací: 
 Vytvořená díla je třeba fotograficky zdokumentovat a to v rozlišení minimálně 

3 megapixely, tj. vyfotografovat přímo digitálním fotoaparátem nebo naskenovat klasické 
fotografie.  

 Obrázky pak pošlete na adresu soutez@uprm.cz. Neposílejte fotografie klasickou poštou a 
rozhodně neposílejte vytvořená díla.  

 Soubor(y) pojmenujte názvem díla. 
 K dílům přiložte textový dokument (například dokument Microsoft Word) kde budou 

uvedeny názvy soutěžních děl, jména a věk jejich autorů. Vše prosíme se správnou 
diakritikou. 

 

mailto:soutez@uprm.cz


Pro účast v soutěži je třeba respektovat tato pravidla: 
Rozhodnutí hodnotící komise je konečné. Autoři oceněných děl (tj. jejich „školy“ – kontaktní 
osoba) budou v případě ocenění kontaktováni e-mailem, a to v období do 15. června. Výsledky 
budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách Unie pro řeku Moravu www.uprm.cz. 
Výhry nemohou být nahrazeny ekvivalentní peněžní částkou a ani nemůže být požadována 
výměna výhry. Účastí v soutěži dává účastník svolení ke zveřejnění svého jména na 
propagačních materiálech souvisejících se soutěží (plakát, brožura, apod.) a na internetových 
stránkách partnerských organizací. Unie pro řeku Moravu a její partneři si vyhrazují právo 
použít zaslané fotografie k dalšímu publikování a propagačním akcím. Fotografie však nebudou 
komerčně využity. 
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