
 

 

vyhlašuje 

1. ročník výtvarné soutěže 

Pomáháme hliníkem a nápadem 

 

 

Soutěž proběhne od 3. září 2018 do 28. června 2019. 

 

Slavnostní vyhlášení se uskuteční v rámci Dne otevřených dveří 

Charity sv. Anežky Otrokovice v říjnu 2019. 

 

Soutěž je určena základním a mateřským školám ve Zlínském kraji. 

 

 

 

 

Soutěž probíhá v rámci projektu Hliník pro Charitu. 

Děkujeme firmě Metalšrot Tlumačov a. s. za spolupráci a kontinuální podporu. 



Pravidla soutěže: 

 

1) Soutěž je určena mateřským a základním školám ve Zlínském kraji. Některé ze základních škol jsou 

do projektu Hliník pro Charitu již zapojeny aktivním sběrem hliníku. Soutěž je nicméně otevřena všem 

školám ve Zlínském kraji. 

 

2) Vyhlášení soutěže proběhne v září 2018 prostřednictvím webových stránek Charity sv. Anežky 

Otrokovice a potrvá do konce školního roku 2018/2019. 

 

3) Do soutěže se mohou základní a mateřské školy hlásit s výtvarnými díly na téma „Hliník mezi 

námi“. Do soutěže mohou být přihlášeny různé obrázky, výrobky, fantazii se meze nekladou. Může se 

jednat o díla jednotlivců, ale v kolektivu je větší legrace, no ne? Oceníme zejména originalitu, na 

hodnotě výtvarného umu až tolik nezáleží, proto je také jediná kategorie jak pro mateřské, tak pro 

základní školy. 

4) Každá škola či školka může přihlásit maximálně tři výtvarné počiny. Uzávěrka je stanovena na 28. 

června 2019.  

 

5) Vybrané výrobky je třeba vyfotit a fotku zaslat na adresu: Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 

1617, 765 02 Otrokovice nebo emailem na fundraiser@otrokovice.charita.cz. Z fotografií bude 

vybráno deset výtvarných děl, které si přijedeme vyzvednout a tří z nich oceníme. 

 

7) Výherci se mohou těšit na spoustu výtvarných potřeb, sportovního vybavení, knih a i nějakou tu 

zábavní elektroniku.  

 

8) Vybraných deset autorů výslovně souhlasí s tím, že Charita sv. Anežky Otrokovice je oprávněna užít 

jejich jméno, fotografii, zvukové či obrazové nahrávky s ním pořízené k propagačním účelům soutěže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž probíhá v rámci projektu Hliník pro Charitu. 

Děkujeme firmě Metalšrot Tlumačov a. s. za spolupráci a kontinuální podporu. 


