PLNÝ TALÍŘ MALOVÁNÍ
Pravidla soutěže:
U příležitosti konání XVIII. ročníku mezinárodního festivalu televizních a rozhlasových pořadů o
gastronomii Znojemský hrozen 2016,

vyhlašuje PhDr. Adolf Boháček, výkonný ředitel festivalu výtvarnou soutěž:

Propozice soutěže:
1. Název soutěže:
„Plný talíř malování“
výtvarná soutěž dětí, Festival Znojemský hrozen 2016
2. Soutěž je určena všem dětem věkově z mateřských a 1. stupně základních škol, tj. od 3 do 10 let.
Soutěž je pořádána pod záštitou Českého rozhlasu Dvojky, ve spolupráci s Odborem školství, kultury
a památkové péče MÚ Znojmo, s podporou mediálních partnerů festivalu.
3. Kategorie:
I. kategorie - Mateřské školy, 3 – 6 let.
II. kategorie - 1. stupeň Základní školy i družiny, 6 – 10 let.
4. Téma soutěže:
Soutěžící si mohou vybrat jeden z následujících námětů:
Pro I. Kategorii – MŠ:
- Co umí uvařit náš tatínek/dědeček.
- Nakreslím to co rád/ráda jím.
Pro II. kategorii – 1. Stupeň ZŠ:
- Když vaří celá rodina.
- Co bych si přál/přála jako slavnostní jídlo k narozeninám.
5. Termín zahájení: 1. 3. 2016
6. Termín uzávěrky: 30. 6. 2016
7. Velikost kresby, malby, koláže: Bez omezení.
8. Technika tvorby: Dle vlastního výběru.
9. Porota: Složená z odborníků spolupracujících s festivalem.
10. Způsob výběru prací: Tajné hlasování.
11. Vyhlášení výsledků: Dopisem oceněným účastníkům soutěže na adresu autora/autorů. Uvedení
na www.znojemsky-hrozen.cz a v médiích.
12. Prezentace: Vernisáž výstavy vybraných oceněných i neoceněných prácí bude v hale Městského
úřadu, nám. Armády 1213/8, Znojmo, v době konání festivalu Znojemský hrozen 2016,
ve čtvrtek 6. 10.
13. Předání cen: V rámci konání vernisáže výstavy, v hale Městského úřadu, nám. Armády 1213/8,
Znojmo. Všichni ocenění budou informování prostřednictvím dopisu.
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14. Ceny: V každé kategorii bude vyhodnoceno pět nejlepších prácí a autoři získají od podporujících
firem hodnotné ceny.
Ceny nepřítomným autorům po dohodě zašleme.
15. Přihlášení díla musí obsahovat:
- název díla,
- jméno a příjmení autora,
- věk autora,
- označení kategorie,
- jméno a příjmení odpovědného zástupce,
- adresu odpovědného zástupce,
- souhlas s použitím kresby pro potřebu festivalu.
16. Přihláška a zasílání výtvarných prací: Přihlášku – Registrační formulář, je nutné odeslat spolu
s výtvarnou prací nejpozději do 30. 6. 2016 na adresu:
MÚ Znojmo
Odbor školství, kultury a památkové péče
„Plný talíř malování“
nám. Armády 1213/8,
Znojmo
Zásilku laskavě označte: ZH 2016
Vybrané oceněné práce budou použity pro výzdobu při tiskových konferencích a pro prezentaci
v celostátním tisku a dalších sdělovacích prostředcích.
17. Ředitelka soutěže: Ing. Edita Pavlasová
festival@znojemsky-hrozen.cz
Občerstvení pro účastníky vernisáže zajišťuje Hotel Prestige.
Další informace: www.znojemsky-hrozen.cz; www.rozhlas.cz/dvojka a www.znojmocity.cz, pod
Odborem školství, kultury a památkové péče.

PhDr. Adolf Boháček
Výkonný ředitel festivalu
21.2. 2016
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