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PODMÍNKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 

"Turistické atraktivity Bolesławce a Euroregionu Nysa " 

 

organizované v rámci projektu " Poznáváme bolesławiecký region - Euroregionální pěší a cyklistická tura 

po stezkách Leona Piątkowského” 

 

A. Pořadatel: 

 

- Město Boleslavec 

- Tělovýchovná jednota Stadion Nový Bor, z.s. 

 

B. Cíle soutěže: 

 

- popularizovat památníky Euroregionu Nisa mezi žáky, 

- vzbudit u děti a mládeže chuť seznámit se s památkami Euroregionu Nysa a zvýšit jejich popularizaci, 

- formovat představy dětí a mládeže prostřednictvím výtvarných prací, 

- formovat cit pro krásu architektury a umění, 

 

C. Podmínky účasti: 

 

1. Účastníky soutěže jsou děti a mládež ze škol a obdobných institucí, kterým bude zaslána pozvánka k 

účasti v soutěži. 

2. Soutěž je organizována ve dvou věkových kategoriích: 

 

I. kategorie - 6-10 let; 

II. kategorie - 11-15 let. 

 

3. Každá instituce účastnící se soutěže může v každé kategorii předložit až 10 prací. 

4. Součástí práce musí být jakákoli vybraná památka umístěná v polsko-českém pohraničí - Euroregionu 

Nisa. 

5. Pracovní technika: jakákoli výtvarná technika tj. jakákoli malba, kresba, koláž a kombinované 

techniky. 

6. Práce musí být dílem jednoho autora, vytvořená osobně. Kolektivní práce nebudou přijaty. 

7. Pracovní formát: do velikosti A3. 

8. Autor může do soutěže zaslat pouze jedno dílo. 

9. Ke každé práci by měly být připojeny následující informace (např. zapsáním nebo přilepením štítku na 

zadní straně díla): 

- jméno a příjmení autora, věk, třída, škola, 

- název objektu, který byl inspirací práce, 

- práce může mít název, 

Osobní údaje účastníků jsou získávány pouze pro potřeby soutěže a nebudou zpřístupněny třetím osobám. 

10. Termín a adresa pro odesílání prací: 

- Boleslavec - Městské sportovní a rekreační středisko v Boleslavci (Bolesławiec - Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Bolesławcu) do 30.09.2022 

- Nový Bor - do 19.09.2022. 

11. Odesláním práce do soutěže, účastník (rodiče, opatrovníci) souhlasit s vystavením prací v průběhu 

výstavy " Poznáváme bolesławiecký region - Euroregionální pěší a cyklistická tura po stezkách Leona 
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Piątkowského” a na internetových portálech organizátorů a také publikaci a využití ve všech oblastech 

fungování projektu, v rámci kterého je soutěž organizována. 

12. Účasti v soutěži účastník přijímá jeho podmínky. 

 

D. Soutěž 

 

Soutěž bude probíhat ve dvou etapách: 

- I. kolo - národní kolo 

Ze všech odeslaných prací vybere komise v každé věkové kategorii 10 prací (samostatně pro české 

účastníky a samostatně pro polské účastníky), které se kvalifikují pro II. kolo. 

- II. kolo  

Ve dnech 25.09 2022 bude mezi pracemi vybranými v prvním kole porota vybírat vítěze soutěže v každé 

kategorii. Kromě toho budou uděleny ceny za druhé a třetí místo. 

Porota má také právo udělit další ceny (zvláštní ceny), stejně jako právo neudělovat žádné ceny. 

 

E. Výsledky soutěže a ceny 

 

1. Vyhlášení výsledků soutěže a slavnostní předání cen se uskuteční během akce " Nové euroregionální 

turistické produkty - cesta k vzájemnému poznán" dne 25.09.2022. 

2. Informace o laureátech budou také zveřejněny na webových stránkách pořadatele. 

3. Rozhodnutí poroty o vyhlášení vítězů soutěže a udělování cen je konečné. 

 


