
 

 
 

MAS Nad Prahou o.p.s. 

  

vyhlašuje výtvarnou a grafickou soutěž na téma:  

„Propagace místního výrobku či firmy“ 

Kategorie 

1. Žáci ZŠ – 1. – 3. třídy 

2. Žáci ZŠ – 4. – 6. třídy 

3. Žáci ZŠ -  7. – 9. třídy 

4. Žáci SŠ, SOU, gymnázií… 

 

1. Kresba, malba 

Určeno pro kategorie: 1 - 4 

Maximální rozměry: A3 

 

2. Grafické zpracování na PC  

Určeno pro kategorie 2 - 4 

Formát: JPG, PNG, DOC, PDF a zároveň vytištěné pro vystavení 

 

Informace a vhodná témata:  

Žáci si vyberou regionální výrobek nebo regionálního výrobce na území MAS Nad Prahou  

(obce: Bašť, Bořanovice,  Brázdim, Čakovičky, Hovorčovice, Husinec, Chlumín, Chvatěruby, 

Klecany, Klíčany, Kojetice, Kostelec nad Labem, Líbeznice, Máslovice,  Měšice, Mratín, 

Neratovice, Nová Ves, Odolena Voda, Ovčáry, Panenské Břežany, Postřižín, Předboj, Přezletice, 

Sedlec, Sluhy, Veleň, Veliká Ves, Vodochody, Zdiby, Zlončice, Zlonín) , vyhledají potřebné 

informace na internetu a vytvoří plakát, letáček,.., který by se dal využít při propagaci 

výrobku či firmy.   

 Návrh reklamního plakátu (letáku) na regionální výrobek  

 Návrh reklamního plakátu (letáku) regionálního výrobce 

Příklady: 

 kozí biomléko – Farma Dolínek Odolena Voda  - www.biomleko.eu 

dobrá farma Máslovice -  www.dobrafarma.cz 

včelí med – včelaři, … 

 

Podmínky soutěže:  

 Uzávěrka soutěže je 23. 11. 2018 

 

http://www.biomleko.eu/
http://www.dobrafarma.cz/


 

 
 

 Každá práce bude na zadní straně opatřena popiskem – jméno či kód žáka, třída, škola.  

Elektronický souboru bude v názvu obsahovat totožné údaje.  

 Každá organizace může do soutěže vybrat max. 10 prací v každé kategorii a příslušné části, je-

li pro ni určena.  

 Práce je možné zaslat poštou na adresu: MAS Nad Prahou o.p.s., Mělnická 275, 250 65 

Líbeznice nebo odevzdat osobně v kanceláři MAS Nad Prahou (pracovní dny 8 – 12 hodin)  

 Práce v elektronické podobě je nutné odeslat na e-mail: asistentka@nadprahou.eu 

 Vyhlášení výsledků a výstava prací proběhne dne 1. 12. 2018 v ZŠ a ZUŠ Líbeznice, Rondel 

 Kompletní zveřejnění výsledků bude na www.nadprahou.eu  

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

nakládat s nimi podle vlastního uvážení.  

 Bližší informace Vám poskytne: Iva Sieberová, MAS Nad Prahou o.p.s., 

sablony@nadprahou.eu, 608847675 

 

Zveřejněno 10. 10. 2018 

 

 

 

http://www.nadprahou.eu/
mailto:sablony@nadprahou.eu

