Hnutí Brontosaurus
Hvězdová 10, Brno 602 00

28. ročník soutěže „Máme rádi přírodu“

Téma 2022: “Naše krajina”
Termín uzávěrky: 16. listopad 2022
Krásný výhled, zurčení potoka, šumění lesa, kopce v dáli či louka
v blízkosti domova - nejen to nám může vytanout v mysli při pomyšlení
na krajinu, jež nás obklopuje. Krajinu, kam se rádi vracíme - naši krajinu.
Její proměny, které mohou být nejen dílem člověka, ale také přírody,
nejspíše kombinací obou faktorů. Její úchvatné scenérie, které vytváří
během čtyř ročních období. A jak vnímáte naši krajinu Vy? Při Vaší další
výpravě do krajiny pro hledání inspirace si můžete zkusit zodpovědět
tyto otázky:
●
●
●
●
●
●
●
●

Jaká je krajina v naší lokalitě?
Jaká krajina je blízká Vašemu srdci?
Máte v krajině nějaké oblíbené místo?
Mění se naše krajina? Jak? Proč? Mám na to vliv?
Jak byla tato krajina formována? Pojí se k tomu nějaký příběh?
Měla by tak vypadat i v budoucnosti?
Má krajina nějaké hranice?
Jak ji vnímají například ptáci s pohledem shora nebo žížaly ukryté
před svitem světla?
● Je něčím užitečná - pro lidi/zvířata/rostliny?
● Čím je tato krajina jedinečná?

„Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné
vydání.“
Hans Christian Andersen
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PRO KOHO JE SOUTĚŽ URČENÁ? S ČÍM LZE SOUTĚŽIT
A V JAKÝCH KATEGORIÍCH?
Soutěž je určená pro děti a mládež od 4 let do 19 let (studenti středních škol
a učilišť). Žánrové kategorie (výtvarná, literární, fotografická kategorie a ekofór) se
mírně liší pro každou soutěžní kategorii.

Soutěžní kategorie
předškoláci
volná výtvarná technika se zachováním
dvojrozměrnosti díla

žáci 1. až 3. třídy základní školy
fotografie
volná výtvarná technika se zachováním
dvojrozměrnosti díla
žáci 4. až 6. třídy základní školy
fotografie
volná výtvarná technika se zachováním
dvojrozměrnosti díla
ekofór

žáci 7. až 9. třídy základní školy
fotografie
volná výtvarná technika se zachováním
dvojrozměrnosti díla
povídka, pohádka, vyprávění atd.
ekofór
studenti středních škol a učilišť
fotografie
volná výtvarná technika se zachováním
dvojrozměrnosti díla
povídka, pohádka, vyprávění atd.
ekofór
handicapovaní a žáci speciálních škol
fotografie
volná výtvarná technika se zachováním
dvojrozměrnosti díla
povídka, pohádka, vyprávění atd.
ekofór

POZNÁMKA: Výtvarné práce – malby, grafiky, kresby, koláž atd. U těchto děl
prosíme o zaslání poštou na naši adresu, jinak nemůžeme dílo zařadit do soutěže.
Ekofór - díla budou ze všech věk. kategorií hodnocena dohromady s přihlédnutím
k jejich počtu a věku autorů.
POZOR! Trojrozměrné práce nemohou být přijaty do soutěže.

JAK SE ZAPOJIT DO SOUTĚŽE?
Svá díla nám zašlete poštou na níže uvedenou adresu.
Máme rádi přírodu
Hnutí Brontosaurus
Hvězdová 10
Brno
602 00
Fotografie a literární díla můžete zasílat na e-mail soutěže mrp@brontosaurus.cz.
(pro zachování kvality fotografií je možné využít internetové služby pro posílání
větších souborů – např. LeteckaPosta.cz, Úschovna.cz)
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VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Výsledky soutěže budou oznámeny výhercům a zveřejněny na webu a sociálních
sítích vyhlašovatele v první polovině ledna 2023. Slavnostní vyhlášení s předáním
cen proběhne v lednu 2023 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Při vyhlášení
výsledků proběhne i výstava vítězných prací. Při neúčasti na vyhlášení, bude cena
zaslána výherci poštou.

MÁTE NĚJAKÉ OTÁZKY?
Neváhejte nám napsat na e-mail mrp@brontosaurus.cz nebo nám zavolat na tel.
732 882 032; popřípadě na tel. 605 024 419.
Najdete nás i na Facebooku: www.facebook.com/Mameradiprirodu

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pořadatelem soutěže je Hnutí Brontosaurus.
Soutěž je určena pro autory ve věku 4–19 let.
Do soutěže budou zařazeny jen práce vztahující se k tématu soutěže.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ze soutěže vyřadit práce a fotografické
snímky s neetickým či urážlivým obsahem.
Zaslané práce se nevracejí.
Jeden soutěžící může přihlásit do soutěže max. 3 práce.
Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit a vystavit zaslané práce (za dodržení
autorských práv).
Poštou zasílané práce musí být čitelně označeny štítkem, který obsahuje:
jméno a příjmení autora, soutěžní a uměleckou kategorii, název díla, adresu
školy/bydliště, emailový kontakt. Štítek je ke stažení na webu.
Do soutěže nelze přihlašovat práce a fotografie profesionálních autorů,
pořadatel soutěže si vyhrazuje právo takovéto práce vyřadit.
Nelze přihlásit práce z předchozích ročníků soutěže.
Práce budou hodnoceny z hlediska tematické i umělecké originality, vyjádření
tématu i technického provedení práce.

Fotografie
je
možné
do
soutěže
přihlásit
zasláním
na e-mail
● Fotografie
mrp@brontosaurus.cz. E-mail musí obsahovat jméno, příjmení, soutěžní
a uměleckou kategorii, název práce a adresu školy nebo bydliště.
● Každý účastník zasláním snímků zároveň prohlašuje, že: fotografii/fotografie
pořídil osobně a má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva
jejího/jejich užití v neomezeném rozsahu, a že osoby zachycené na pořízeném
snímku/snímcích souhlasí se zveřejněním snímků dle podmínek soutěže.
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Výtvarné dílo
● Nejmenší možný rozměr díla je formát A4, největší A0.
● Volná výtvarná technika se zachováním dvourozměrnosti výsledného díla.
● Upozorňujeme, že trojrozměrné práce nemohou být přijaty do soutěže.

Literární dílo
● Účastník si může vybrat, zda napíše povídku, pohádku, vyprávění.
● Hodnotí se, nakolik dané dílo splnilo téma, jeho originalita (vlastní přínos)
a celkový dojem.

Ekofór
● Ekofór je soutěž kreslených, vyfotografovaných (fotomontáž, koláž) vtipů
s ekologickou tématikou.
● Můžete využít svoji kreativitu a vybrat si vlastní styl provedení, hodnotí se
zejména nápad a originalita nápadu.
● Ekofór - díla budou ze všech soutěžních kategorií hodnocena dohromady
s přihlédnutím k jejich počtu a věku autorů

Hodnocení prací
Díla, která nebudou splňovat soutěžní podmínky, budou vyřazena. Hodnotící komise
bude složená ze zástupců vyhlašovatele a přizvaných odborníků. V každé umělecké
a soutěžní kategorii budou vybrány tři nejlepší práce. Komise hodnotí nápad,
originalitu díla, kvalitu provedení a zvládnutí techniky.

Ceny
Oceněna budou první tři místa v každé kategorii. Výherci obdrží pozvání na
slavnostní vyhlášení, kde budou předány zajímavé a hodnotné ceny odpovídající
věkové kategorii.

Prezentace
Vítězné práce budou publikovány v galerii na webu Hnutí Brontosaurus a na dalších
stránkách spadajících pod Hnutí Brontosaurus, na facebookové stránce Hnutí
Brontosaurus a přidružených facebookových stránkách, na výstavách a při dalších
příležitostech.

Zasláním díla/děl do soutěže soutěžící souhlasí s výše uvedenými
podmínkami a s tím, že Hnutí Brontosaurus je oprávněno práce
využít pro nekomerční vystavení a publikování.
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Máme rádi přírodu, rok:

Máme rádi přírodu, rok:

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Soutěžní a umělecká
kategorie

Soutěžní a umělecká
kategorie

Adresa bydliště/
školy

Adresa bydliště/
školy

Název díla

Název díla

E-mail

E-mail

Máme rádi přírodu, rok:

Máme rádi přírodu, rok:

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Soutěžní a umělecká
kategorie

Soutěžní a umělecká
kategorie

Adresa bydliště/
školy

Adresa bydliště/
školy

Název díla

Název díla

E-mail

E-mail

Máme rádi přírodu, rok:

Máme rádi přírodu, rok:

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Soutěžní a umělecká
kategorie

Soutěžní a umělecká
kategorie

Adresa bydliště/
školy

Adresa bydliště/
školy

Název díla

Název díla

E-mail

E-mail
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