Česká škola bez hranic Rhein-Main vyhlašuje 2. ročník mezinárodní literárně-výtvarné soutěže pro děti s českými kořeny, které žijí dlouhodobě v zahraničí
na téma

„Tož to je hezký!“ – Mít kde žít
Zúčastnit soutěže se můžete ve třech věkových kategoriích:
I. kategorie: od narození do pěti let (výtvarná soutěž)
II. kategorie: 6-11 let (výtvarná a literární soutěž)
III. kategorie. 12-16 let (výtvarná a literární soutěž)
Zadání:
Nechte se inspirovat heslem „Tož to je hezký!“ – Mít kde žít a vytvořte své vlastní, osobité dílo – výtvarné (všechny věkové kategorie) nebo literární
(žáci školou povinní do 16 let).
• pro výtvarné práce doporučujeme formát A4 nebo A3
• pro literární práce rozsah ¼ – 2 strany strojopisu/rukopisu formátu A4
Podmínky soutěže:
1. Uzávěrka soutěže je do soboty 28.03.2020.
2. Přijímáme pouze amatérské práce, které ještě nebyly publikovány/oceněny v jiné soutěži.
3. Literární práce posílejte včetně přihlašovacího formuláře elektronicky v příloze do velikosti max. 2 MB na mail info@ceskaskolarheinmain.de nebo
adresu Tschechische Schule, c/o Das Bildungshaus Kinderzeit, Am Kronberger Hang 2A, D-65824 Schwalbach am Taunus, Germany.
4. Výtvarné práce odevzdávejte včetně přihlašovacího formuláře nejlépe osobně (výhradně během školních sobot), elektronicky v příloze do max.
2 MB na mail info@ceskaskolarheinmain.de nebo zasílejte na adresu Tschechische Schule, c/o Das Bildungshaus Kinderzeit, Am Kronberger Hang 2A,
D-65824 Schwalbach am Taunus, Germany.
VEŠKERÉ PRÁCE ČITELNĚ OZNAČTE SVÝM JMÉNEM, PŘÍJMENÍM, VĚKEM A ADRESOU NA ZADNÍ STRANĚ.
5. Soutěžní práce zůstávají majetkem České školy bez hranic Rhein-Main/práce nevracíme!
6. ČŠBH RM si vyhrazuje právo uvádět v tisku a jiných médiích jména výherců.
7. Nevyjádří-li výherce (v případě dětí jejich zákonný zástupce) písemně zákaz fotografování či zveřejnění, vyhrazuje si ČŠBH RM právo fotografovat
soutěžní práce i výherce a veřejně je prezentovat (v médiích, na internetu či na sociálních sítích) v souvislosti se zmínkou o soutěži.
Ceny:
V každé kategorii – literární i výtvarné – oceníme tři nejlepší práce. O výhercích rozhoduje porota složená ze zástupců České školy bez hranic RheinMain. Rozhodnutí poroty je konečné a není nikterak zdůvodňováno. ČŠBH RM si v případě potřeby vyhrazuje právo cenu rozdělit v závislosti na kvalitě
soutěžních prací či cenu neudělit. Na výhru není právní nárok a tento nárok nelze převést na třetí osobu. Výhru nelze vymáhat soudní cestou. Soutěžící
není oprávněn požadovat protihodnotu či jinou alternativu výhry v penězích.
Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže a předání cen proběhne na slavnostním závěrečném dni v rámci ukončení školního roku
v České škole bez hranic Rhein-Main v sobotu 27.06.2020.

www.ceskaskolarheinmain.de

Soutěžní dílo společně s tímto formulářem doručte nejpozději do 28.03.2020 na mail info@ceskaskolarheinmain.de nebo poštovní adresu Tschechische
Schule, c/o Das Bildungshaus Kinderzeit, Am Kronberger Hang 2A, D-65824 Schwalbach am Taunus, Germany.

Přihláška do 2. ročníku
mezinárodní literárně–výtvarné soutěže

„Tož to je hezký! “ – Mít kde žít.
vyhlášené 28. října 2019 Českou školou bez hranic Rhein-Main v nestátní neziskové organizaci czentrum gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)
Jméno a příjmení soutěžícího:
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Kontaktní údaje:
Adresa (ulice a číslo/obec/PSČ/stát):
Mail:

Telefon/Mobil s předvolbou:

Název přihlášené práce:
Dílo přihlašujeme do 		

I. kategorie

II. kategorie

III. kategorie

Jsem si vědom/vědoma, že o výhercích rozhoduje porota složená ze zástupců České školy bez hranic Rhein-Main. Rozhodnutí poroty je konečné a není
nikterak zdůvodňováno.
Souhlasím s veřejnou prezentací soutěžního díla v médiích, na internetu či na sociálních sítích, stejně tak jako s fotografováním či skenováním díla. V případě
veřejné prezentace díla souhlasím se zveřejněním jména, příjmení autora a města/resp.státu, které jsem výše uvedl.
Souhlasím s fotografováním a veřejnou prezentací dítěte, pokud se zúčastníme slavnostního vyhlášení výsledků v sobotu 27. června 2020.

Datum:

								

									

Podpis zákonného zástupce autora díla:

www.ceskaskolarheinmain.de

