
Pravidla výtvarné soutěže 

Město Jesenice vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma 

PF 2015 – „Naše městečko v zimě“ 

Soutěž je pořádána kulturní komisí při MěÚ Jesenice, je určena pro děti i dospělé. 
Vítězné PF 2015 bude rozesláno do všech rodin v našem městě i s vánočním a 
novoročním přáním vedení města. Všechny zúčastněné návrhy budou od 16. 12. 2014 
do 31. 1. 2015 vystaveny v prostorách MěÚ Jesenice. Nevyžádané práce nebudou 
vráceny, vyžádané práce si autoři budou moci vyzvednout po ukončení výstavy  
v podatelně. 

Pravidla soutěže: 

Návrh PF 2015 „Naše městečko v zimě“ musí být ztvárněn v plošné podobě, například: 
fotografie, upravené fotografie, malby, kresby, perokresby či počítačové návrhy, které 
budou právě na toto téma! Fantazii se meze nekladou. Vítězné  PF 2015 bude tištěno ve 
formátu A6. K návrhu přiložte formulář (viz níže) s osobními a kontaktními údaji. Návrh 
spolu s formulářem odevzdejte v obálce. 

Místo odevzdání: 

Podatelna MěÚ Jesenice (p. Šítová) – respektujete prosím úřední hodiny. 

 

Hodnocení: 

Vyhodnocení bude probíhat anonymně, vybírat bude pětičlenná komise, která bude 
hodnotit originalitu nápadu a splnění zadaných podmínek. 
 
Kategorie:  

I. Kategorie – dětská kategorie (do 18 let) 

téma: PF 2015 – „Naše městečko v zimě“ 

II. Kategorie – dospělá kategorie (od 19 let) 

téma: PF 2015 – „Naše městečko v zimě“ 

Pozn.: 

Z dvou vítězných návrhů bude vybrán absolutní vítěz, jehož PF 2015 bude rozesláno do 
rodin. Soutěžící mohou své práce tvořit pouze jako jednotlivci.  
 
Odměna: 

První tři místa z obou kategorií budou oceněny dary, v celkové hodnotě 2000 Kč, 
soutěžící umístěni do 10. místa budou oceněni drobnostmi. 
 
Kontaktní osoby: 

V případě dotazů kontaktujte členky kulturní komise Annu Lacinovou 
(lacinova.anna@seznam.cz) nebo Lenku Krejzovou (l.krejzova@seznam.cz). 

Datum odevzdání: do 11. 12. 2014 do 12. hodin 

Práce, u kterých nebude vložen kontaktní formulář v obálce spolu s návrhem nebo 
budou doručeny po 11. prosinci 2014 do 12. hodin, budou ze soutěže vyřazeny!  

Slavnostní předání cen: 16. 12. 2014 od 17. hodin v obřadní síni MěÚ Jesenice



Formulář s osobními a kontaktními údaji 

PF 2015 – „Naše městečko v zimě“ 

 

Jméno a příjmení:  

…………………………………………………………………………........................................... 

Věk:  

……………………………………………………………………………………………………… 

Telefon:  

……………………………………………………………………………………………………… 

E-mail:  

……………………………………………………………………………………………………… 

Bydliště:  

………………………………………………………………………………………....................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


