
 

 

    

              MAS Nad Prahou o.p.s. ve spolupráci  

                   s městem Neratovice  

                                                                                                               

 

v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Neratovice 

vyhlašuje výtvarnou a literární soutěž na téma:  
 

SEN O JARU  
aneb JARO před školou i za školou… 

Kategorie: 

1. Děti MŠ 

2. Žáci ZŠ – 1. stupeň 

3. Žáci ZŠ – 2. stupeň a žáci nižšího stupně gymnázia 

4. ZUŠ – žáci navštěvující ZUŠ 

5. Neformální a zájmové vzdělávání – děti, které navštěvují kroužky a aktivity v těchto organizacích 

 

Výtvarná soutěž 
A:  Kresba, malba, komiks 

Určeno pro kategorie: 1 - 5 

Specifikace: maximální rozměry prací 50 x 70 cm (ne prostorové práce)  
 

B: Fotografie 

Určeno pro kategorie: 2 - 5 

Specifikace: formát JPG, velikost snímku max. 3 MB, 2048 x1536  

Prosíme o zaslání příspěvku i v elektronické formě.  Fotografie musí ve svém názvu obsahovat jméno 

a příjmení soutěžícího, označení kategorie (číslem) bez diakritiky např: „Jan-Novak-1-nazev-

snimku.jpg. 
 

C: Video  

Určeno pro kategorie: 2 - 5 

Specifikace: maximální délka příspěvku 120 sekund.  

V případě videa autor nahraje snímek na vybranou sociální síť a zašle pouze link (URL adresu) 

nahraného videa. 

 

Literární soutěž 
Určeno pro kategorie: 2 - 5  

Specifikace: literární žánr - volný, maximální rozsah příspěvků - 1 strana A4 nebo 30 veršů (básně) 



 

 

 

 

Podmínky soutěže:  

 Uzávěrka soutěže je 12. dubna 2017. 

 Každá škola může do soutěže zaslat max. 5 prací v každé kategorii a příslušné části (např. 2A, 2B, 

2C, 3A), je-li pro ni určena.  

 Elektronicky posílejte fotografie a odkazy na videa na e-mail: 

soutez.masnadprahou@seznam.cz, v textu doplňte informace o soutěžících (věk, třída, škola). 

 Ostatní práce můžete zaslat poštou na adresu: MAS Nad Prahou o.p.s., Mělnická 275, 250 65 

Líbeznice nebo odevzdat osobně v Městské knihovně Neratovice (Nám. Republiky 400).  

 Výstava nejúspěšnějších prací, vyhlášení výsledků a předání cen vítězům proběhne na akci Den 

se školou – 26. 5. 2017 v Líbeznicích. Výstava bude „pokračovat“ v prostorách Společenského 

domu v Neratovicích od 1. do 16. 6. 2017. 

 Kompletní zveřejnění výsledků najdete na www.nadprahou.eu. 

 Veškeré práce se po skončení soutěže stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo 

nakládat s nimi podle vlastního uvážení. Práce nebudou poskytnuty ke komerčním účelům 

třetím stranám. Děkujeme. 

 Bližší informace Vám poskytne: Ing. Miriam Kupková, MAS Nad Prahou o.p.s., 

mmkupka@seznam.cz, tel.: 604 251 990. 

 

 

Za podporu a pomoc při organizaci této soutěže děkujeme i pracovníkům Městské knihovny 

Neratovice, Domu dětí a mládeže v Neratovicích a ZUŠ Neratovice. 

 

 

 

 

 

        

                                                                  

 

 


