
v y h l a š u j e

literární soutěž 
„Kdyby žil František Lotrinský 

v době internetu“
a výtvarnou soutěž 

„Život na zámku a v podzámčí“
Harmonogram soutěže: leden 2011 – vyhlášení podmínek soutěže duben 2011 – ukončení 
přijímání soutěžních prací do 29. 4. 2011 červen 2011 - zahájení výstavy soutěžních děl a slavnostní 
vyhlášení výsledků a předání cen vítězům

Do soutěže se mohou zapojit návštěvníci knihovny i veřejnost, žáci základních škol, středních škol 
a učilišť v ČR i SR i kolektivy.

Soutěž zahrnuje dvě části:
1. Literární část na téma: „Kdyby žil František Lotrinský v době internetu“

s podtitulem Co by se o sobě dozvěděl?

2. Výtvarnou část má téma: „Život na zámku a v podzámčí“ (v 18. – 21. století)

Podmínky soutěže a další náležitosti budou zveřejněny na stránkách knihovny, v Hodonínských listech 
a na letáčcích v knihovně  w w w . k n i h o v n a h o d . c z

Soutěž je vyhlášena v rámci projektu „Společný návrat do 18. století prostřednictvím 
F. Š. Lotrinského, pána Hodonína a Holíče.“



Podmínky soutěže:

P  Ř  I  H  L  Á  Š  K  A (za‰krtnûte políãko podle v˘bûru soutûÏe)

Jméno: ..................................................  Pfiíjmení: ………………………………………………… Datum narození: ..................................

Bydli‰tû: …………………………………................................... Telefonní ãíslo soutûÏícího (pfiípadnû zákonného zástupce): ……....................

E-mail:…………………………………….. Adresa ‰koly: ………………………………………….................................................................

Název soutûÏní práce:………………………………………………………….................................. Kategorie: ...........................................

Souhlasím s vyhlá‰en˘mi podmínkami soutûÏe.

………………………………………………………… ....................................

Podpis soutûÏícího (pfiípadnû zákonného zástupce) Datum

odstřihnout a přiložit k soutěžnímu dílu

do literární soutěže 
„Kdyby žil František Lotrinský v době internetu“

do výtvarné soutěže 
„Život na zámku a v podzámčí“

• Soutěž vyhlašuje Městská knihovna Hodonín, Národní třída 36,
695 14 Hodonín.

• Účastnit se mohou všichni žáci, studenti a kolektivy z České 
a Slovenské republiky do 20 let.

• Přijímání soutěžních prací bude probíhat od 4. 1. 2011 
do 29. 4. 2011, a to na hlavní budově knihovny i na pobočce
Brandlova 81 v Hodoníně. Soutěžní práce je možno přinést 
osobně nebo zaslat poštou na výše uvedenou adresu. 

Literární díla je nutno odevzdat také v elektronické podobě  ve
formátu doc. nebo rtf. e-mailem nebo na CD. Rozsah 
literárního textu je maximálně 5 normostran. Rukopisy se 
nevracejí.

Soutěžní práce se nebudou zasílat zpět poštou. Výtvarné práce
bude možné vyzvednout pouze osobně po ukončení výstavy
soutěžních děl.

• Součástí odevzdaného díla musí být řádně vyplněná níže 
uvedená přihláška – bez ní nebude dílo zařazeno.

• Jedna osoba nebo jeden kolektiv se může zúčastnit jedné 
i obou dvou částí soutěže výtvarné i literárně-dramatické. 

• Vyhodnocení soutěže a zveřejnění výsledků na stránkách 
knihovny proběhne v měsíci červnu 2010. Soutěžící dávají
svou účastí v soutěži svolení se zveřejněním děl v tisku, ve
sborníku a jejich použití v rámci výstav. Vyhodnocení provede
komise, která stanoví způsob hodnocení příspěvků. 

• Přihlášená díla se stávají majetkem knihovny, pokud si je 
účastník nevyzvedne osobně v knihovně do 6 měsíců od 
ukončení výstavy.

• Autoři vítězných prací budou vyzváni k účasti na vernisáži 
výstavy, kde proběhne předání cen nejlepším v každé kategorii.
V každé kategorii lze ocenit tři nejlepší díla. Ceny se nebudou
zasílat poštou.

• Rozdělení do kategorií (věk k 29. 4. 2011):

1. Literární část na téma:
„Kdyby žil František Lotrinský v době internetu“

Kategorie A: 4. – 9. třída ZŠ

Kategorie B: autoři od 15 do 20 let

Kategorie C: kolektiv v literární části

2. Výtvarná část na téma: 
„Život na zámku a v podzámčí“ (v 18. – 21. století)

Kategorie D: 1. – 5. třída ZŠ

Kategorie E: 6. – 9. třída ZŠ

Kategorie F: autoři od 15 do 20 let

Kategorie G: kolektiv ve výtvarné části

3. Projekty (díla obsahující literární i výtvarnou část)
Kategorie P

• Ocenění – v každé kategorii lze ocenit příspěvky první, 
druhou, třetí cenou. 
Pořadatel má právo udělit na návrh poroty Cenu poroty 
vybranému soutěžícímu.

S umístěním na prvních třech místech v každé kategorii 
je spojena odměna ve výši:

1. místo – poukaz na knihu v hodnotě 800,- Kč
2. místo - poukaz na knihu v hodnotě 400,- Kč
3. místo – poukaz na knihu v hodnotě 250,- Kč

Hodnotící komise si vyhrazuje právo udělení (neudělení) cen.
Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit díla, která svým obsahem
neodpovídají tématu soutěže a díla bez řádně vyplněné přihlášky.

• Proti rozhodnutí poroty a vyhlašovatele soutěže není možné
odvolání.


