
děti malují pro konto bariéry

Soutěžní zadání a termíny odevzdání
1. téma - Každý večer Večerníček  
již přes 50 let, každý večer ukládá všechny nejmenší večer-
níčkova pohádka. které jsou vaše nejoblíbenější, na které 
nejraději vzpomínáte... 
termín odevzdání prací - 31. prosince 2019

2. téma - Ze života hmyzu 
podívejte se co žije kolem vás, nebojte se detailů, pozoro-
vání či inspirace v makrofotograiích...
termín odevzdání prací - 30. března 2020

3. téma - Práce všeho druhu 
a nebo taky ten dělá to a ten zas tohle. Řemesla současná i 
zaniklá. povolání reálná i vysněná...
termín odevzdání prací - 30. června 2020 

Doporučený formát výkresů:
doporučený formát prací je čtverec, (o jakkoliv velké stra-
ně) u všech prací. práce uhlem či pastely je nutné dobře 
zafixovat.
Způsob značení prací:
do soutěže jsou přijímány pouze práce, které splňují zadá-
ní. na rubu odevzdaných prací musí být ČitElně uvedeno 
jméno a příjmení autora, věk autora, název soutěžní práce, 
přesný název a adresa školy, jméno, telefon a e-mail vyu-
čujícího. děti, které se hlásí mimo školní zařízení, uvedou 
kontakt na rodiče. práce odevzdané do soutěže se účastní-
kům nevracejí, o jejich dalším využití rozhoduje vyhlašova-
tel soutěže. Práce je třeba zaslat či předat do termínu na 
adresu Středisko volného času Lužánky, Lidická 50,  
658 12 Brno.

práce, které nebyly vybrány, jsou zkartovány. oceněné prá-
ce budou využity při výrobě stolních kalendářů a v reklamě 
spojené s projektem. Zasláním prací soutěžící souhlasí se 

výtvarná soutěž na téma „ČtvErEC“

zveřejněním svých jmen a škol na výsledkových listinách, 
které budou rozeslány na emaily dotčených škol a zveřejně-
ny na webu www.detimaluji.cz, u vybraných prací v kalendá-
ři děti malují pro konto bariéry 2022, případně na výstavách 
spojených s výtvarnou soutěží.

Kategorie:
1.  kategorie – mŠ (práce dětí ve věku do 6 let, které vznikly v mŠ)
2.  kategorie – 1. stupeň ZŠ (práce dětí, které vypracovaly v ZŠ)  

děti ve věku 6 – 10 let)
3.  kategorie – 2. stupeň ZŠ (práce dětí, které vypracovaly v ZŠ)  

děti ve věku 11 – 15 let)
4. kategorie – pro děti s handicapem bez omezení věku
5. kategorie – ZuŠ a kroužky zájmového vzdělávání – děti do 6 let
6. kategorie – ZuŠ a kroužky zájmového vzdělávání – děti 7 – 10 let
7. kategorie – ZuŠ a kroužky zájmového vzdělávání – děti 11 – 15 let

Hodnocení prací:
soutěž bude posuzovat odborná porota. výsledková listina 
bude zveřejněna na www.detimaluji.cz nejpozději měsíc 
po uzávěrce. ocenění autoři obdrží navíc informace o svém 
umístění prostřednictvím mailových zpráv adresovaných 
vedení jejich škol nebo vyučujícím učitelům nebo rodičům.

Propagace nejlepších a vybraných prací:
oceněné práce bude možné shlédnout na www.detimaluji.cz
nejlepší a vybrané výtvarné práce budou bezplatně využity 
pro tvorbu obrazové části stolního kalendáře
„děti malují pro konto bariéry“, který bude vydán pro rok 
2021 a jehož prodejem budou získávány finanční prostřed-
ky na nákup školních pomůcek pro zdravotně postižené děti  
(www.kontobariery.cz/projekty).
vybrané práce budou vystaveny v prostorách svČ lužánky.
soutěž podporují: antipol brno CZ, www.projektypomahaji.cz
informace o soutěži:
lužánky – středisko volného času brno, marie janíková,  
tel.: 724 534 730, e-mail: madla@luzanky.cz
www.detimaluji.cz

lužánky - středisko volného času vyhlašují XXX. ročník dětské výtvarné soutěže, která je součástí projektu „děti 
malují pro konto bariéry“. nejlepší a vybrané práce budou obrazovou součástí stolního kalendáře děti malují 
pro konto bariéry 2022. výnos z prodeje kalendářů je určen na nákup školních pomůcek pro děti s postižením.


