
 

 

 
 

Euroregion Silesia – CZ a Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry v rámci realizace projektu  
"Silesianka" - stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia  

 

vyhlašují mezinárodní veřejnou výtvarnou soutěž na téma 
 

„Navrhni podobu Silesianky“ 

 
Pravidla mezinárodní veřejné výtvarné soutěže (dále jen „pravidla“ a „soutěž“) 
 

1) Organizátory soutěže jsou: 

- Euroregion Silesia – CZ se sídlem v Opavě, Česká republika  
- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry se sídlem v Ratiboři, Polská republika 

Organizátoři si vyhrazují právo na případné změny v charakteristice a pravidlech soutěže v závislosti 
na aktuálně zjištěných skutečnostech (např. snížení či navýšení počtu kategorií vymezených věkovou 
hranicí v závislosti na množství soutěžních prací, změnu termínu ukončení, vyhodnocení či vyhlášení 
soutěže apod.) 

2) Cílem soutěže je ztvárnění představy, jak by mohla vypadat „Silesianka“, tzn. jakýsi „maskot“ stezky (např. 
postavička, zvířátko, rostlina či věc), která propojí všechny rozhledny a vyhlídková místa na území 
Euroregionu Silesia. Vítězná podoba „maskota“ bude ilustrována a profesionálně graficky zpracována  
a bude spojujícím symbolem pro všechny rozhledny a vyhlídková místa tvořící stezku „Silesianka" - stezka 
rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia.  

Více informací o projektu na:  
http://www.euroregion-silesia.cz/show_text.php?id=silesianka&open_menu=210 
https://www.euroregion-silesia.pl/index,,131.html 

3) Soutěž je určena pro žáky základních škol: 

- v České republice pro žáky 1. – 9. tříd 
- v Polské republice pro žáky 1. – 8. tříd  

z okresů: 

- na CZ straně hranice: okresy Opava, Ostrava a Nový Jičín  
- na PL straně hranice: powiaty głubczycki, raciborski, rybnicki, wodzisławski (mimo Godów) 

Soutěž je vyhlášena ve dvou věkových kategoriích: 

- 1. kategorie: děti od 6 do 10 let 
- 2. kategorie: děti od 11 do 15 let 

http://www.euroregion-silesia.cz/show_text.php?id=silesianka&open_menu=210
https://www.euroregion-silesia.pl/index,,131.html


 

 

4) Harmonogram soutěže:  

Vyhlášení soutěže:     2. 12. 2019  
Termín pro doručení výtvarných prací:   17. 1. 2020  
Vyhlášení výsledků a informace do škol:  do 6. 2. 2020  
Slavnostní odhalení vítězného návrhu:   20. 2. 2020 (viz dále bod 10 pravidel) 

5) Účastníci soutěže vytvoří výtvarný návrh (kresbu, malbu) na téma „Navrhni podobu Silesianky“ dle své 
fantazie a představy.  

a) Práce musí být vytvořena samostatně, na výkresu ve formátu min. A4 a max. A3, za použití těchto 
výtvarných technik:  

- barevná kresba pastelkami/tužkami 
nebo  

- barevná malba temperou (příp. jinými barvami) 
  

b) Každý účastník soutěže může zaslat/doručit pouze jeden výtvarný návrh. 

c) Organizátor nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti se zasláním/doručením prací 
prostřednictvím přepravních/doručovacích/kurýrních společností.  

d) Výtvarné práce zaslané/doručené do soutěže se nebudou vracet zpět jednotlivým účastníkům  
a jsou zasílány/doručovány na vlastní náklady účastníka.   

e) Výtvarné práce zaslané/doručené do soutěže musí být samostatnými pracemi, které nebyly dříve 
nikde publikovány a nebyly/nejsou přihlášeny do jiných soutěží. 

f) Zasláním/doručením výtvarné práce vyjadřují účastníci souhlas s těmito pravidly. 

g) Na výtvarné práce, které nebudou splňovat podmínky uvedené v pravidlech, budou doručené po 
termínu nebo k nim nebude přiloženo vyplněné prohlášení rodiče/zákonného zástupce (viz 
příloha č. 1), nebude brán zřetel a nebudou do soutěže zařazeny. 

h) Výtvarný návrh musí být na zadní straně opatřen následujícími údaji:  

- jméno a příjmení dítěte,  
- třída a věk,  
- název a adresa školy/instituce, 
- jméno a příjmení učitele či rodiče/zákonného zástupce, 
- emailový nebo telefonický kontakt pro potřebu komunikace týkající se soutěže 

 
i) Ke každému výtvarnému návrhu musí být přiloženo vyplněné Prohlášení rodiče/zákonného 

zástupce (viz příloha č. 1 pravidel) 

j) Kritéria hodnocení prací: 

- originalita, nápad, jedinečnost 
- výtvarné provedení (barevnost, pečlivost, dynamika, styl a způsob interpretace aj.) 

 

6) Výtvarné práce je nutné odevzdat osobně nebo doručit prostřednictvím provozovatele 
poštovních/doručovacích/kurýrních služeb na níže uvedené adresy:  

EUROREGION SILESIA – CZ, Horní nám. 69 (budova „Hlásky“, kancelář 1. patro), 746 01 Opava – platí pro 
výtvarné práce žáků základních škol z české strany hranice 

STOWARZYSZENIE GMIN DORZECZA GÓRNEJ ODRY, ul. Batorego 7 (piętro II lokal nr 1), 47-400 Racibórz 
– platí pro výtvarné práce žáků základních škol z polské strany hranice 

 



 

 

Do soutěže budou zařazeny výtvarné práce, které budou doručeny do stanoveného termínu učitelem,  
rodičem/zákonným zástupcem (v případě doručení prostřednictvím provozovatele 
poštovních/přepravních/kurýrních služeb rozhoduje razítko s datem podání).  

7) O nejlepších návrzích a hlavním vítězi soutěže rozhodne komise, jejíž jednání proběhne do 14 pracovních 
dní po termínu určeném k doručení výtvarných prací. V komisi zasednou zástupci projektových partnerů 
spolu s odborníkem v oblasti ilustrace a grafiky. 

8) V každé ze dvou soutěžních kategorií bude oceněna nejlepší výtvarná práce z české strany a nejlepší 
výtvarná práce z polské strany. Z těchto čtyř nejlepších prací pak bude vybrán absolutní vítěz celé soutěže, 
jehož návrh bude profesionálně ilustrován a graficky upraven pro další použití jako sjednocující symbol 
nově vznikajícího přeshraničního turistického produktu „Silesianka – stezka rozhleden a vyhlídkových míst 
v Euroregionu Silesia” 

9) Věcné ceny obdrží autoři prací, které se umístí na prvních místech v uvedených soutěžních kategoriích, 
autor vítězné práce bude následně odměněn dárkovým poukazem v hodnotě 1 000 CZK (pro CZ) /170 PLN 
(pro PL), který bude možno uplatnit v některém z obchodů s turistickými/sportovními potřebami.  

10) Autoři nejlepších výtvarných prací budou společně se svými učiteli nebo rodiči/zákonnými zástupci 
pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže 
proběhne dne 20. 2. 2020 v rámci Úvodní konference k projektu „Silesianka – stezka rozhleden a 
vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia”, která se uskuteční v aule GONG v Dolní oblasti Vítkovic 
v Ostravě. Součástí vyhlášení bude také slavnostní odhalení vítězného výtvarného návrhu „maskota”. 

11) Výsledky soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách www.euroregion-silesia.cz  
a www.euroregion-silesia.pl. Učitelé či rodiče/zákonní zástupci budou o výsledcích soutěže vyrozuměni e-
mailem nebo telefonicky a jsou povinni poskytnout tyto informace účastníkům soutěže. Vítězné výtvarné 
návrhy s uvedením jména a příjmení autora, věku, školy a třídy budou prezentovány na společném FB 
profilu Silesianka a rovněž na nově vznikajících webových stránkách. 

12) Zasláním/doručením výtvarné práce je udělen souhlas s použitím díla v rámci aktivit souvisejících  
s projektem (v tištěné i elektronické podobě). Práce mohou být využity k nekomerčním účelům 
organizátorů soutěže (prezentace a propagace projektu, jeho výstupů a aktivit) – v takovém případě lze 
přistoupit k jejich fotografování a kopírování. Výtvarné práce zaslané/doručené do soutěže se stávají 
vlastnictvím organizátora soutěže (bez nároku na finanční odměnu) a nebudou se po jejím skončení vracet 
zpět jednotlivým autorům.   

13) Zasláním/doručením výtvarné práce je udělen souhlas se zpracováním osobních údajů spojených 
s organizací soutěže a prezentací jejich výstupů v rozsahu: jméno a příjmení autora, věk, třída, jméno 
učitele/rodiče/zákonného zástupce včetně kontaktu (email nebo telefon), název a adresa školy (viz příloha 
č. 1 pravidel) 

 
14) Kontaktní osoby soutěže: 

CZ strana hranice: Ing. Kateřina Lindovská, Euroregion Silesia – CZ, Horní náměstí 69, 746 01 Opava 
tel.: +420 553 756 243, e-mail: katerina.lindovska@opava-city.cz 
PL strana hranice: Anna Kubala, Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, ul. Batorego 7, 47-400 
Racibórz, tel.: +48 324 156 494, kl. 14, e-mail: a.kubala@euroregion-silesia.pl 
 
 
Přílohy pravidel: 

1. Prohlášení rodiče/zákonného zástupce 

http://www.euroregion-silesia.cz,/
http://www.euroregion-silesia.pl/
mailto:katerina.lindovska@opava-city.cz
http://a.kubala@euroregion-silesia.pl/


 

 

 

 

Příloha č. 1  

PROHLÁŠENÍ 
 

Mezinárodní veřejná výtvarná soutěž  
na téma 

 

„Navrhni podobu Silesianky“ 
 

 

Prohlašuji, že v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) uděluji souhlas k použití a zveřejnění 
osobních údajů (jméno a příjmení, věk, třída, škola) a podobou mého dítěte na webových stránkách 
organizátorů soutěže, na FB profilu projektu, na webových stránkách projektu „Silesianka – stezka 
rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia” a pro další účely související s propagací soutěže 
„Navrhni podobu Silesianky” včetně prezentace jejích výsledků.  

Zároveň tímto vyjadřuji souhlas s tím, že dílo s uvedením jména, příjmení a věku dítěte včetně názvu  
a adresy školy, kterou mé dítě navštěvuje, bude v zájmu propagace projektu publikováno, 
reprodukováno, vystaveno či jinak prezentováno vč. elektronických médií dle uvážení organizátora, 
využito pro archivaci výsledků apod. 

 

Souhlas je udělen následujícím subjektům (organizátorům soutěže): 

EUROREGION SILESIA – CZ, Horní nám. 69, 746 01 Opava, IČ: 68941773 
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, ul. Batorego 7, 47-400 Racibórz, Regon: 276453182 
 

Jméno a příjmení dítěte: ............................................................................................................................ 

Jméno a příjmení rodiče/zákonného zástupce: ........................................................................................ 

Podpis rodiče/zákonného zástupce: ......................................................................................................... 

Kontaktní údaje (email nebo telefon): .................................................................................................... 

 


