Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh
Horymírova 100, příspěvková organizace
Vyhlašuje

Výtvarnou a fotografickou soutěž pod názvem

Sport v kresbě, malbě a fotografii
Při příležitosti ocenění našeho města titulem

Ostrava – Evropské město sportu 2014
Soutěžní téma:

Soutěžící ztvární tělovýchovnou a sportovní aktivitu dětí, mládeže,
případně dospělých.
Podmínky soutěže: Příspěvky do soutěže musí být původní. Každý účastník – autor –
může doručit jen jednu práci, stejné platí i pro fotografickou část.
Soutěž je určena základním školám a odpovídajícím ročníkům
gymnázií, DDM, SVČ.
Část výtvarná:
Práce mohou být ve formátech A 4, A 3 nebo A 2, provedeny
libovolnou technikou. Přijaty budou práce pouze dvourozměrné.
Část fotografická: Práce – fotografie budou zaslány jako přílohy k e- mailu, kde budou
uvedeny identifikační údaje a velikost snímku byla maximálně
do 3 megapixel. Zhotovení fotografií zajistí vyhlašovatel.
Kategorie soutěže:
Část výtvarná:
I. 1. - 3. třída
II. 4. – 5. třída
III. 6. – 7. třída (G - prima a sekunda)
IV. 8. – 9. třída (G - tercie a kvarta)

Část fotografická:
I. 4. – 5. třída
II. 6. – 7. třída (G - prima a sekunda)
III. 8. – 9. třída (G - tercie a kvarta)

Identifikace prací:
Část výtvarná:

Část fotografická:

Na zadní straně prací bude hůlkovým písmem uvedeno:
Ostrava – Evropské město sportu 2014, název práce, jméno a
bydliště soutěžícího, telefon na rodiče i autora práce, adresa školy,
jméno a kontakt na učitele
V přihlašovacím e-mailu budou stejné údaje, vlastní fotografie bude
v příloze, zaslána na e-mail: : fotosoutezoems@gmail.com
Ostrava – Evropské město sportu 2014, název práce, jméno a
bydliště soutěžícího, telefon na rodiče i autora práce, adresa školy,
jméno a kontakt na učitele.

Soutěžní porota
Porotu budou tvořit tři členové jmenovaní vyhlašovatelem soutěže a výstavy. Porota vybere
v každé kategorii tři vítězné práce. Autoři získají diplomy a věcnou cenu.
Doručení soutěžních prací (na vrátnici školy nebo poštou) do 16.4.2014 do 15 hodin
Poštovní adresa :
Základní škola a mateřská škola
Horymírova 100
700 30 Ostrava – Zábřeh
Vyhlášení výsledků soutěží:

12.května 2014

na www.zshorymirova.cz

Organizátor si vyhrazuje právo soutěžní práce vystavovat, reprodukovat, zveřejňovat
bez souhlasů autorů a bez zaplacení autorovi finanční náležitosti, po ukončení akce se
práce stávají vlastnictvím vyhlašovatele.

