
 

 

                                   
 
 

 
 

Propozice k výtvarné soutěži 

DĚTI DĚTEM 
 

1. ročník 
 

 
ROZDEJME RADOST OBRÁZKEM DĚTEM Z DĚTSKÉHO DOMOVA 

 
 

Místní akční skupina v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání na Hranicku vyhlašuje 
výtvarnou soutěž s názvem DĚTI DĚTEM. Soutěž je určena dětem z mateřských škol a žákům ze 
základních škol regionu Hranicko. Smyslem soutěže je navázat spolupráci s Dětským domovem 
Hranice a za pomoci obrázků vykouzlit radost ke Dni dětí. 
 
Soutěžní kategorie: 
1. kategorie: mateřské školy 
2. kategorie: první stupeň základní školy (1. - 5. třída) 
3. kategorie: druhý stupeň základní školy (6. – 9. třída) 
 
Téma prvního ročníku soutěže je libovolné ovšem s posláním udělat radost dětem z Dětského 
domova ke Dni dětí. 
 
Počet soutěžních výkresů na školu není limitován, ale každé dítě/žák může soutěžit jen s jedním 
obrázkem. Stanovený formát výkresům A3 ve dvojrozměrném provedení. 
 
Každý výkres bude na zadní straně obsahovat tyto údaje: 
jméno a příjmení autora, věk, třídu, školu, název díla 
jméno a příjmení kontaktní osoby (pedagog), mail, telefon 
 
Termín doručení soutěžních výkresů je do úterý 16. 5. 2017 do sídla MAS Hranicko, Tř. 1. máje 
328 (otevírací doba v pracovní dny od 8:00 do 15:00, koordinátor soutěže Mgr. Hana Gaďurková, 
mobil: 773 593 020, mail: h.gadurkova@regionhranicko.cz). 
 
Po odevzdání dětských prací zasedne odborná porota složená z hranických umělců, výtvarníků, 
zástupců města Hranice a MAS Hranicko. Porota vybere tři nejlepší obrázky v každé kategorii. Dále 
může být udělena Cena poroty a Cena MAS Hranicko. 
Výstava dětských prací se uskuteční od 22. 5. do 26. 5. 2017 ve dvoraně hranického zámku.  
 
Vyhlášení vítězů a předání ocenění proběhne v pondělí 22. 5. v 10:00 hodin v rámci zahájení 
výstavy. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Na Den dětí budou předány obrázky dětem z Dětského domova v zastoupení MAS Hranicko a 
výherců soutěže. 
 
Harmonogram soutěže: 
Do 16. 5. 2017 doručení soutěžních obrázků do MAS Hranice. 
Dne 18. 5. 2017 zasedne odborná porota v sídle MAS. 
Dne 22. 5. 2017 v 10:00 proběhne vyhlášení vítězů a předání ocenění, zahájení výstavy dětských 
prací. 
Od 22. 5. do 26. 5 2017 výstava dětských prací ve dvoraně hranického zámku. 
Dne 26. 5. 2017 ukončení výstavy. 
Dne 1. 6. 2017 budou předány obrázky dětem z Dětského domova Hranice. 
 
 
 
Těšíme se na Vaši účast a veselé obrázky. 
 
 

Mgr. Hana Gaďurková 

h.gadurkova@regionhranicko.cz 

mob.: 773 593 020 
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