
 

Europe Direct Bruntál 

vyhlašuje pátý ročník výtvarné soutěže pro děti s názvem 

Šedesát hvězdiček pro Unii 

Úkolem je nakreslit obrázek s hvězdičkou na libovolném materiálu libovolného formátu. 

Soutěž je doprovodnou akcí v rámci 60. výročí od podpisu Římských smluv, jež jsou 

zakládajícími listinami vzniku Evropské unie. 

Soutěž je určena dětem do 15 let věku (žáci mateřských a základních škol) v okrese Bruntál 

a Opava. Účastníkem soutěže může být každé dítě, jež bylo pedagogickým pracovníkem, či 

jinou osobou, přihlášeno do soutěže zasláním nebo odevzdáním (osobně na středisku) obrázku 

na dané téma. 

Podmínkou soutěže je, aby na zadní straně díla, libovolného formátu a materiálu, byly 

uvedeny kontaktní údaje: jméno a příjmení dítěte, adresa MŠ nebo ZŠ, do které dítě dochází 

a e-mail na osobu, která dítě přihlásila. E-mailová adresa je velmi důležitá, jelikož jejím 

prostřednictvím budou kontaktováni výherci.  

Obrázek zasílejte nebo odevzdávejte do 1. 4. 2017 na adresu Europe Direct Bruntál, Dr. E. 

Beneše 1873/61, 792 01 Bruntál. Výherce vybere tří členná komise složená z vedoucích 

pracovníků vybraných Europe Direct v ČR. 

Na výherce čekají hodnotné ceny v podobě elektroniky (sluchátka, selfie tyč apod.), 

publikací, výtvarných potřeb pro kreslení a malování a dalších dárkových 

a upomínkových předmětů, včetně diplomu za 1. – 6. místo. 

Nejen vítězné obrázky budou případně vystaveny v informačním středisku. 

Těšíme se na Vaši účast, 

EUROPE DIRECT Bruntál 

Hostitelská organizace: Institut pro regionální rozvoj, o. p. s. 

Dr. E. Beneše 1873/61, 792 01 Bruntál 

E-mail: europe.direct@iregio.org 

Tel.: +420 558 846 420 

mailto:europe.direct@iregio.org


 
www.europe-direct.cz/strediska/bruntal 

Centrální bezplatná linka 00 800 67 89 10 11 

 

Informační středisko Europe Direct Bruntál 

vyhlašuje čtvrtý ročník výtvarné soutěže pro děti s názvem 

Šedesát hvězdiček pro Unii 

Podrobná pravidla soutěže probíhající od 1. 2. 2017 do 1. 4. 2017 naleznete níže:  

 

1. Organizátorem soutěže je informační středisko Europe Direct Bruntál.  

2. Soutěž je doprovodnou akcí pro rozšíření informovanosti o Římských smlouvách 

a jejich šedesátiletého výročí.  

3. Předmětem soutěže je nakreslit obrázek s hvězdičkou.   

4. Soutěžní obrázky musí obsahovat hvězdičku a výhodou je také motiv EU (libovolný 

formát, materiál i druh kresby).  

5. Soutěž probíhá od 1. 2. 2017 do 1. 4. 2017. Soutěžní obrázky zaslané nebo odevzdané 

po termínu nebudou zařazeny do výběru.  

6. Účastníkem soutěže se stává každé dítě do 15 let věku (žáci mateřských a základních 

škol), jež bylo pedagogickým pracovníkem, či jinou osobou, přihlášeno do soutěže 

zasláním nebo odevzdáním obrázku na dané téma.  

7. Obrázek musí obsahovat jméno a příjmení dítěte, adresu MŠ nebo ZŠ, do které dítě 

dochází a e-mail na osobu, která dítě přihlásila. E-mailová adresa je velmi důležitá, 

jelikož jejím prostřednictvím budou kontaktování vítězové. Zmíněné údaje prosím 

uvádějte na zadní stranu obrázku.  

8. Soutěžní obrázky musí být zaslány nebo odevzdány do 1. 4. 2017 na adresu Europe 

Direct Bruntál, Dr. E. Beneše 1873/61, 792 01 Bruntál.  

9. Zasláním soutěžního obrázku souhlasíte:  

a) se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů; 

b) s publikováním obrázků v tiskové nebo elektronické podobě v rámci soutěže 

a jejich propagací v různých médiích (různými formami). 

10. Organizátor si vyhrazuje právo změny soutěže a pravidel. 

http://www.europe-direct.cz/strediska/bruntal


 
11. Organizátor bude vyřazovat ze soutěže obrázky: 

a) s nevhodným obsahem (odporující etice a dobré morálce)  

b) ve špatném stavu (roztržené, zmačkané)  

c) nesplňující zadané téma.  

12. Organizátor si vyhrazuje právo bezúplatně použít obrázky ke svým účelům (např. 

zveřejnění na svém webu, provedení výstavy ve středisku apod.). V žádném případě 

nebudou obrázky předmětem obchodu, ani poskytnuty třetím osobám bez souhlasu 

zástupce autora.  

 

V Bruntále dne 24. 1. 2017  

 

EUROPE DIRECT Bruntál 

Hostitelská organizace: Institut pro regionální rozvoj, o. p. s. 

Dr. E. Beneše 1873/61, 792 01 Bruntál 

E-mail: europe.direct@iregio.org 

Tel.: +420 558 846 420 

www.europe-direct.cz/strediska/bruntal 

Centrální bezplatná linka 00 800 67 89 10 11 

  

mailto:europe.direct@iregio.org
http://www.europe-direct.cz/strediska/bruntal

