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VýtVarná soutěž pro mládež i dospělé 
Vzdělavatelský odbor, Komise pro práci s mládeží a seniory 

vyhlašuje výtvarnou soutěž pro mládež i dospělé s názvem 

Znak Sokola v netradičním pojetí 

Propozice soutěže: 

1. Úkol - ztvárněte jakýmkoliv způsobem sokolský znak . 
a. Velikost je neomezená, materiál i technika libovolná. 

b. Provedení ve 2D nebo 3D. 

 
2. Způsob odevzdání 

a. Váš výrobek (výtvarnou práci) vyfotografujte tak, aby byla 
zřejmá jeho velikost (například přiložte měřítko). 

b. Neposílejte originál.  
c. Ke každé fotografii napište jméno autora výrobku, jeho věk, 

jednotu a župu. 
d. Fotografii a všechny potřebné informace posílejte elektronicky na 

dvě e-mailové adresy: marie.brunerova@seznam.cz, 
J.Rosakova@seznam.cz  

 
3. Termín odevzdání: kdykoliv do 10. 9. 2020 

 
4. Vyhodnocení: hodnotí se originalita a provedení v kategoriích: 

a. Předškolní děti    rok narození 2014 a mladší 

b. Mladší žactvo    rok narození 2009–2013 

c. Starší žactvo    rok narození 2005–2008 

d. Dorost     rok narození 2002–2004 

e. Dospělí a senioři   rok narození 2001 a starší 

f. Kolektiv autorů napříč kategoriemi 

 
Výherci na prvních třech místech v každé kategorii obdrží diplom 

a věcnou cenu, všichni účastníci dostanou pamětní list. 
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5. Účastí v soutěži dává každý účastník organizátorovi souhlas se 
zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o 

ochraně osobních údajů. Příspěvky zaslané do soutěže budou 
zveřejňovány v tisku, na webových stránkách www.sokol.eu a využívány 

pro marketingové účely. 
 

6. Máte-li dotazy, pište na J.Rosakova@seznam.cz  

 

 

V Praze dne 15. prosince 2019 
 

 

 
 

Mgr. Michal Burian, Ph.D. v. r.   Ing. Jana Rosáková v. r . 
vzdělavatel ČOS     předsedkyně komise 
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