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Propozice výtvarné soutěže
Město Kutná Hora vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma: „25 let na Listině UNESCO“, která
je určena pro základní školy, střední školy a ZUŠ v Kutné Hoře.
Soutěžní kategorie:
I. – 1. stupeň ZŠ (1. – 5. třída)
II. – 2. stupeň ZŠ (6. – 9. třída) a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
III. – gymnázia, SŠ a SOU v Kutné Hoře
Žáci ZUŠ zařadí své práce do kategorií podle jejich adekvátního věku.
Každý žák může zaslat do soutěže maximálně 1 práci.
Techniky:
- malba,
- kresba,
- grafika,
- počítačová grafika,
- kombinovaná technika,
- prostorové práce (keramika, papír, plast…).
Podmínky:
Jednotný formát A3, prostorové práce nejsou omezeny. Každá práce musí být opatřena
štítkem (prostorové práce visačkou) s těmito údaji:
- jméno,
- věk,
- adresa žáka či školy,
- kategorie.
Oficiální vyhlášení zahájení soutěže proběhne při jednání zastupitelstva města dne
10. 12. 2019. Uzávěrka soutěže je v pátek 21. 6. 2020 v 18:00 hod.
Práce se odevzdávají nebo zasílají na Město Kutná Hora, Kancelář tajemníka, Havlíčkovo
nám. 552, K. Hora. Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Kloudová, tel. 327 710 103, email:
kloudova@mu.kutnahora.cz.
Vyhlášení výsledků soutěže bude součástí společenského programu v rámci oslav 25.
výročí zápisu Kutné Hory na Listinu UNESCO v městském Tylově divadle, ve středu 9. 12.
2020. Autoři oceněných prací budou odměněni věcnými cenami a vítězné práce budou
vystaveny v Malé galerii Tylova divadla v Kutné Hoře.
Práce bude hodnotit odborná porota složená z výtvarníků Kutné Hory a okolí. Pro inspiraci
uvádíme některé oblasti, na které se lze orientovat. Nejsou nikterak závazné, další
kreativní rozšíření je vítáno:
- historie města,
- co se mi líbí a nelíbí na našem městě,

- památky města,
- jak se město mění,
- co mám ve městě nejraději.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící (jeho rodič/zákonný zástupce) svůj souhlas s pravidly
soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící (jeho
rodič/zákonný zástupce) svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn
bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy finalistů (jejich
rodičů/zákonných zástupců) ve sdělovacích prostředcích a ve všech propagačních
materiálech organizátora soutěže, včetně webových stránek, po dobu neurčitou.
Účastí v soutěži převádí účastník veškerá práva související se zaslaným dílem na
organizátora soutěže a souhlasí s dodržováním těchto oficiálních předpisů s tím, že všechna
rozhodnutí organizátora přijme jako konečná.
Účastník souhlasí s tím, aby zaslané dílo bylo využíváno pro propagační účely Města Kutná
Hora, aby bylo pro tyto účely rozmnožováno (§ 13) Zákona č.398/2009 Sb. ve znění
pozdějších předpisů (autorský zákon), aby rozmnoženiny díla byly rozšiřovány (§ 14), aby
rozmnoženina díla byla půjčována (§ 16) či vystavována (§ 17) a aby dílo bylo sdělováno
veřejnosti, zejména prostřednictvím počítačové sítě (§ 18). Právo využít dílo výše
uvedeným způsobem se poskytuje bezúplatně
Zaslaná díla se stávají majetkem organizátora a účastníci nemají nárok na jejich vrácení.
Vyhlašovatel není povinen výtvarné dílo přihlášené do soutěže prezentovat.

