
15. mateřská škola, Erbenova 2080, Písek 
a 

Centrum kultury města Písek 
 

__________________________________________________________________________________ 

vyhlašují 7. ročník výtvarné soutěže na téma 

LES PLNÝ KOUZEL 
__________________________________________________________________________________ 

Pravidla soutěže: 

• výtvarné soutěže se mohou zúčastnit všechny děti předškolního věku z mateřských 

škol, ale také děti, které mateřskou školu nenavštěvují 

 

• věkové kategorie: 1. kategorie:  děti ve věku 2 – 4 let (01. 09. 2013 - 01. 09. 2015) 

2. kategorie:  děti ve věku 4 – 5 let (01. 09. 2012 - 31. 08. 2013) 

3. kategorie:  děti ve věku 5 – 6 let (01. 09. 2011 - 31. 08. 2012) 

4. kategorie:  děti ve věku 6 – 7 let (01. 09. 2010 - 31. 08. 2011) 

 

• formát obrázku : maximálně A3  technika:  libovolná 

 

• na zadní stranu obrázku uveďte: jméno a příjmení dítěte 

datum narození / kategorie 

adresu mateřské školy nebo bydliště 

kontakt na dospělou osobu (příjmení, telefon) 
 

• každé dítě může zaslat do soutěže pouze 1 obrázek 
 

• každá mateřská škola může do soutěže zaslat maximálně 15 obrázků 
 

• obrázky je nutné doručit osobně nebo zaslat nejpozději do 9. února 2018 na adresu: 

15. mateřská škola, Erbenova 2080, 397 01 Písek 
 

• v každé soutěžní kategorii budou odbornou porotou vybrány a oceněny 3 obrázky, 

vítězové budou předem vyrozuměni a pozváni k účasti na slavnostní předání cen 
 

• slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen se uskuteční v Písku v kině 

Portyč 5. března 2018 
 

• všechny zaslané obrázky budou vystaveny v kině Portyč v Písku od 5. března 2018. 

_________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________ 

Další podmínky: 

• organizátoři si vyhrazují právo se zaslanými obrázky volně disponovat a využít je pro 

publikační, propagační a jiné účely, vystavovat je apod., identifikační údaje mohou 

být uveřejněny v médiích a na internetu, obrázky se nebudou vracet 
 

• organizátoři si vyhrazují právo soutěž z vážných důvodů zkrátit, přerušit nebo zrušit či 

změnit její podmínky 
 

• výherce není povinen výhru přijmout, výhry nejsou vyměnitelné, jeden výherce smí 

vyhrát a čerpat maximálně 1 výhru ve výše popsané soutěži, pokud si výherce výhru 

nepřevezme do 10 dnů po slavnostním vyhlášení, možnost převzít výhru zaniká bez 

náhrady 
 

• každý soutěžící (mateřská škola nebo zákonný zástupce dítěte) bere na vědomí, že 

zasláním obrázku do soutěže projevuje a vyslovuje souhlas s výše uvedenými 

podmínkami soutěže 

_________________________________________________________________________ 

 

Partnery výtvarné soutěže jsou: 

                       
 

                                         
___________________________________________________________________________ 

 

Milé děti, těšíme se na Vaše obrázky 

       organizátoři výtvarné soutěže 

___________________________________________________________________________ 

Kontaktní osoba: Jarmila Svobodová 
15. mateřská škola 
Erbenova 2080 
397 01 Písek 
telefon:  382 214 877 
e-mail:  svobodova@zsebenese.cz  

___________________________________________________________________________ 

KVĚTINKA 
Mikulčíková – Talafousová,  

Čechova 454, Písek 

mailto:svobodova@zsebenese.cz

