Pravidla výtvarné soutěže

I. Organizátor soutěže
Technologická agentura ČR vyhlašuje celorepublikovou výtvarnou soutěž s názvem „Vynálezy
budoucnosti“ pro žáky základních a studenty středních škol v ČR.

II. Téma soutěže
Tématem soutěže jsou „Vynálezy budoucnosti“.
Od prehistorických dob lidé vymýšleli nejrůznější předměty každodenního využití proto, aby si
usnadnili a urychlili práci. Chtěli vést pohodlnější a také zajímavější život. Klademe si otázky, jak mohli
postavit pyramidy, jak dokázali využít páru objevem jejich tepelných vlastností, přes parní stroj až k
železnici, objevem elektrických jevů, přes telefon a počítače až k moderní komunikaci.

Napadá vás něco, co ještě nebylo vynalezeno a co vám ve vašem okolí chybí? Co by mohlo posloužit
lidstvu, vašim blízkým nebo vám? Vymyslete, jaký by mohl být vynález budoucnosti. Graficky ho
ztvárněte, a to tak, aby bylo jasné, o co jde a k čemu by měl sloužit.
Malujte, kreslete, tiskněte, modelujte, animujte, použijte neobvyklé materiály či metody, buďte
úplně svobodní a nespoutaní, tvořte.
Jediným omezením jsou rozměry. Z kapacitních důvodů můžeme vystavit jen obrazy či fotografie
předmětů a plastik a jen do velikosti A2 (42 x 60 cm). Pouze vítězné práce pak vystavíme bez ohledu
na to, zda půjde o obraz či předmět.

Na adresu TA ČR zasílejte pouze dvourozměrná díla. Trojrozměrné předměty si ponechejte a pošlete
jejich fotografie. Všechny bude posuzovat odborná porota .

III. Pravidla soutěže
Každé dílo musí být čitelně označeno následujícími údaji:
−

jméno a příjmení autora,

−

název díla,
−

věková kategorie,

−

kontakt (pošta, e-mail/ telefon)

−

škola, v rámci které dílo vzniklo.

Díla bez těchto údajů mohou být ze soutěže vyřazena. Do soutěže je možno zařadit pouze díla, která

nebyla dosud oceněna v žádné jiné soutěži. Do soutěže jsou přijímány originály (kopie nejsou
přípustné) a fotografie trojrozměrných děl . Díla můžete zasílat buď poštou, nebo elektronicky
(animované výtvory) v běžně užívaných formátech.

Zásilku označenou slovem "Výtvarná soutěž" zasílejte na adresu: Technologická agentura ČR,
Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, PhDr. Blanka Kramolišová, nebo elektronicky na email:
kramolisova@tacr.cz, a to nejpozději do 25. 9. 2014.

Autoři oceněných prací budou o výběru informováni e-mailem do 6. 10. 2014, informace o
výsledcích budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách Technologické agentury ČR
6. 10. 2014.

IV. Ceny
V každé kategorii budou odbornou porotou oceněna tři nejlepší díla.
V rámci všech kategorií je pro vítěze a celou třídu na říjen připravena pozvánka na vernisáž výstavy
nejúspěšnějších zaslaných prací v sídle Technologické agentury ČR, setkání se zástupcem ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, porotou a představiteli Technologické agentury a další zajímavé
ceny.
Všechny věkové kategorie:
-

1. místo - účast v zážitkovém prostředí TepFaktoru plném soutěží a her

-

2. místo – rodinné vstupenky do vědeckého centra Techmania v Plzni

-

3. místo - rodinné vstupenky do některé ze 14-ti zpřístupněných jeskyní ČR

-

4. místo exkurze na veřejnosti nepřístupné pracoviště leteckého meteorologa na řídicí věži
letiště Václava Havla

V. Věkové kategorie
-

I. kategorie: 6 – 9 let

-

II. kategorie: 10 – 13 let

-

III. kategorie: 14 – 17 let

VI. Ostatní
Zaslaná díla se nevracejí. Technologická agentura ČR si vyhrazuje právo se zaslanými díly volně
disponovat (kromě prodeje či jiného zhodnocení) a využít je pro publikační a jiné účely ve sdělovacích
prostředcích, vystavovat je apod.

Účastí v soutěži a zasláním soutěžního díla vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly soutěže.
Zároveň vyjadřuje svůj souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
v platném znění, se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa,
telefon a e-mail pro účely této soutěže.

Účastí v soutěži dále uděluje soutěžící organizátorovi bezúplatně výhradní licenci k užití díla v
neomezeném rozsahu, vždy však s plným uvedením jména autora.

Organizátor je oprávněn tato pravidla kdykoli změnit. V takovém případě pozbývá účinnosti
předcházející znění pravidel a soutěž se řídí změněnými pravidly.

Každý soutěžící nebo jeho zákonný zástupce bere na vědomí, že zasláním díla do soutěže projevuje
souhlas s těmito podmínkami.

