VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – HRAJEME SI S ODPADY 2021
společný projekt Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s.
Téma soutěže:
Krajina plná života – volné téma, kde se fantazii meze nekladou a je čistě na žácích, co si pod daným tématem
představí. V přihlášce bude nově prostor pro popis výtvarného díla, kde nám žáci mohou popsat, co chtěli
svým výtvorem vyjádřit a jak dané téma „Krajina plná života“ pochopili.
Zaměření, cíle:
Cílem soutěže je vytvořit trojrozměrné dílo vystihující zadané téma soutěže.
Výtvarná technika:
prostorový výrobek z recyklovaného / recyklovatelného / přírodního materiálu do maximální velikosti
60x60x60 cm
Kategorie:
Soutěžit mohou jednotlivci či kolektivy s jedním výrobkem. Za jednu třídu mohou soutěžit maximálně
4 kolektivy. Rozdělení kategorií je následující:
1. kategorie – mateřské školy (děti do 6 let)
2. kategorie – první stupeň ZŠ (1. – 5. třída)
3. kategorie – druhý stupeň ZŠ (6. – 9. třída)
4. kategorie – střední školy, základní umělecké školy
Podmínky účasti v soutěži:






samostatná a původní tvorba dětí
ke každé práci musí být přiložena kompletně vyplněná přihláška
(k dispozici na http://www.kr-karlovarsky.cz/zivotni/Stranky/EVVO_skoly.aspx)
přihlášky za jednotlivce i kolektivy podává škola
doprava výrobků i s vyplněnou přihláškou na Krajský úřad Karlovarského kraje ve stanoveném
termínu (budova C – Odbor životního prostředí a zemědělství, kancelář 231 C)
výrobky včetně vyplněné přihlášky budou přijímány v termínu od 18.10.2021 do 29.10.2021

Hodnocení:
Po uplynutí doby pro přijímání výrobků do soutěže bude probíhat hodnocení, které bude zajišťovat vícečlenná
porota. Posuzovat se bude zejména myšlenka, nápad, použitý materiál, vystižení problému a jeho řešení
ve výtvarném díle.
Ocenění:
Ceny budou předávány 1. – 3. místu v každé kategorii. Všichni ocenění budou s předstihem informováni
o termínu slavnostního vyhlášení výsledků soutěže. Svá přání v případě výhry mohou děti popsat
v přihlášce. Finanční hodnota cen je ve výši:
1. místo – 5.000 Kč
2. místo – 4.000 Kč
3. místo – 3.000 Kč
Výstava výtvarných děl:
Po vyhodnocení porotou budou výtvarná díla nafocena do katalogu a následně vystavena na budově C
Krajského úřadu Karlovarského kraje. Výstava bude probíhat od poloviny prosince do poloviny ledna.
Od 03.01.2022 je možné si svůj výrobek po předchozí domluvě odvézt zpět.

