
Knihovna Karla Dvořáčka, Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci a Klub 

přátel KKD, o. s. vyhlašují literárně - výtvarnou soutěž 

 

Knihovna je IN 
 

Pravidla soutěže 
 

Cílem soutěže je podpořit čtenářství a propagovat knihovnu jako přívětivé místo pro vzdělávání, 

zábavu a setkávání všech generací. 

 

I. Účastníci 

 

Žáci a studenti základních a středních škol sídlících v regionu Vyškovsko, všichni obyvatelé 

regionu Vyškovsko. 

 

II. Kategorie soutěžících 

 

1. kategorie – žáci 1. stupně ZŠ 

2. kategorie – žáci 2. stupně ZŠ 

3. kategorie – studenti SŠ 

4. Dospělí 

 

 

III. Soutěžní práce 

 

1. kategorie: Máme doma dětské knihy 

Najděte v domácí knihovničce co nejvíce dětských knih, sepište ručně jejich seznam a nakreslete 

ilustraci k jedné z nich na výkres formátu A4 nebo A3 jakoukoli výtvarnou technikou. Doručte 

osobně do KKD Vyškov nebo zašlete poštou na adresu Knihovna Karla Dvořáčka, soutěž Knihovna 

je IN, Nádražní 4, 682 01 Vyškov.  

 

2. kategorie – Knihovna na billboardu 

Vytvořte návrh reklamního plakátu s tématikou Knihovna je IN. Každý účastník může přihlásit do 

soutěže jedno dílo vytvořené libovolnou výtvarnou technikou na formátu papíru A3. Soutěžní práce 

předávejte osobně v KKD nebo zasílejte poštou na adresu KKD Vyškov, Soutěž Knihovna je IN, 

Nádražní 4, 682 01  Vyškov.  

 

3. kategorie – Logo T-klubu 

Vytvořte návrh loga T-klubu, nového prostoru pro „náctileté“ ve III. podlaží KKD Vyškov. Každý 

účastník může přihlásit do soutěže jedno dílo vytvořené libovolnou technikou. Soutěžní práce 

vytvářené ruční technikou na papíru formátu A4 předávejte osobně v KKD nebo zasílejte poštou na 

adresu KKD Vyškov, Soutěž Knihovna je IN, Nádražní 4, 682 01  Vyškov. Práce vytvořené 

elektronicky předávejte osobně v KKD na CD, případně zasílejte na e-mail 

adlerova@kkdvyskov.cz.  

 

4. kategorie – Obal na knihu 

Vytvořte jakoukoli originální technikou obal na knihu formátu A5 nebo A4. Každý účastník může 

přihlásit do soutěže max. 2 díla. Soutěžní práce předávejte osobně v KKD nebo zasílejte poštou na 

adresu KKD Vyškov, Soutěž Knihovna je IN, Nádražní 4, 682 01  Vyškov.  

 

mailto:adlerova@kkdvyskov.cz


Soutěžní práce přijímáme do 13. ledna 2014 včetně. Rozhodující je poštovní razítko na zásilce. 

Po tomto datu nebudou práce přijímány. Slavnostní vyhodnocení soutěžních prací proběhne v rámci 

Března – měsíce knihy v  Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově. Termín bude upřesněn v únoru 

2014. 

 

IV. Požadované údaje v přihlášce 

 

Všichni soutěžící musí společně s vlastním příspěvkem doručit písemnou přihlášku, která bude 

obsahovat: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, kontakt (e-mail, příp. telefon) 

soutěžícího. Účastníci do 15 let připojí  adresu a kontakt zákonného zástupce případně své školy. 

(Viz příloha – Přihláška.) 

 

V případě, že účastník odevzdá soutěžní práci bez výše uvedených údajů, nebudou tyto údaje 

dodatečně vyžadovány a práce nebude do soutěže zařazena. 

 

Organizátor se zavazuje, že údaje o účastnících nebudou komerčně zneužity ani poskytnuty třetím 

osobám. 

 

V. Autorská práva 

 

Přihláška musí obsahovat Čestné prohlášení autora, že přihlašované dílo je výhradně jeho vlastním 

dílem a dosud nebylo nikde uveřejněno. Podáním přihlášky autor vyjadřuje svůj souhlas 

s případným zveřejněním svého díla v prostředcích vyhlašovatele a organizátorů soutěže a to bez 

nároku na honorář. (Viz příloha – Přihláška.) 

 

VI. Hodnocení a odměny 

 

Soutěžní práce bude hodnotit pětičlenná odborná komise. V každé kategorii bude udělena jedna 

hlavní cena. Dále bude vyhodnocena a odměněna nejaktivnější škola (poměr počtu žáků na počet 

přihlášených prací). Odměny finančně zajišťují: Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a 

civilizaci Vyškov a Klub přátel KKD, o. s.. 

 

Oceněné práce budou vystaveny v prostorách KKD a publikovány v elektronické formě na 

internetových stránkách KKD www.kkdvyskov.cz, www.facebook.com/KnihovnaVyskov, Nadace 

www.tribrany.cz a Klubu přátel KKD www.klubpratelkkd.cz.  

 

VII. Závěrečná ustanovení 

 

Organizátoři nejsou odpovědní za zrušení, odložení nebo změnu soutěže způsobené 

nepředvídanými okolnostmi. Proti rozhodnutí komise se nelze odvolat. Účast v soutěžní hře 

předpokládá plný souhlas s těmito pravidly.  

 

 

Ve Vyškově dne 4. října 2013  

 

 

Martina Šlampová                                Dr. Vladislav Raška v.r.                  Mgr. Libuše Procházková 

ředitelka                                                ředitel                                              předsedkyně 

Tři brány,       Knihovna Karla Dvořáčka  Klub přátel KKD, o. s.  

komunitní nadace pro vědění,    Vyškov    Vyškov 

umění a civilizaci Vyškov    

Příloha: 

http://www.kkdvyskov.cz/
http://www.facebook.com/KnihovnaVyskov
http://www.tribrany.cz/
http://www.klubpratelkkd.cz/


 

Přihláška do soutěže Knihovna je IN 2013 
 

Jméno a příjmení  
Datum narození  
Kontakt (e-mail, 

telefon) 
 

Adresa bydliště  
Adresa školy *  
Kontakt školy *  
Jméno a příjmení 

zákonného zástupce * 
 

Adresa ZZ *  
Kontakt na ZZ *  

 

Čestné prohlášení: 

 

Prohlašuji, že přihlašovaná soutěžní práce je výhradně mým vlastním dílem. 

Dávám souhlas s jeho zveřejněním v prostředcích vyhlašovatele a organizátorů soutěže a to bez 

nároku na honorář. 

 

Datum:       Podpis: 

 

* údaje pro účastníky první kategorie 

 

 

 


