
Pravidla soutěže 
 
Obrázková soutěž „Život hospodářského zvířete“: 
 

- Obrázkové soutěže se mohou zúčastnit všechny děti základních škol v rámci třídy, ale 
také jako jednotlivci. 
Bude se jednat o dvě kategorie:  
1. kategorie – žáci 1. -4. třídy  
2. kategorie – žáci 5. -9. třídy   

- Děti mají za úkol namalovat libovolnou technikou obrázek o velikosti A4 až A3 na 
téma, jak podle nich žije spokojené hospodářské zvíře. Obrázek musí obsahovat 
nejen hospodářské zvíře, ale i místo, kde zvíře žije (obrázky, na nichž bude 
vyobrazeno pouze zvíře, budou vyřazovány). 

- Obrázky je možné zasílat na adresu Zemědělského svazu ČR (Hybernská 38, 110 00, 
Praha 1) nejpozději do 7. 6. 2015. Rozhodující je razítko pošty.  

- Z došlých obrázků vybereme 30 nejzajímavějších, které budou zveřejněny na webu 
Zemědělského svazu ČR, kde bude spuštěno internetové hlasování a nejlepších 10 
výtvorů bude vystaveno v rámci Národní výstavy hospodářských zvířat v Brně 
v termínu od 25. června do 28. června 2015. O konečných vítězích rozhodnou 
návštěvníci, kteří vyberou hlasováním z vystavených deseti tři nejlepší, jež poslední 
den výstavy získají hodnotné ceny.  

- Deset vybraných obrázků resp. jejich autory pozveme na 28. června na výstaviště 
v Brně, kde jim předáme výhru. V případě neúčasti cenu zašleme poštou.  

- Obrázky musí být opatřeny celým jménem, věkem a kompletní adresou a názvem 
školy, v opačném případě musí být ze soutěže vyřazeny.
 

 
Literární soutěž „Jak jsem se setkal/a s hospodářským zvířetem“  
 

- Literární soutěž bude probíhat pouze v jedné kategorii: žáci 5. -9. třída.   
- Úkolem literární soutěže bude napsat humornou povídku na téma „Jak jsem se 

setkal/a s hospodářským zvířetem.“  
- Rozsah práce je min. 1 str. max. 2 str. ve wordu, počet znaků max. 8000, Times New 

Roman vel. 12. 
- Ze soutěže budou vyřazeny veškeré vulgární práce či práce psané jiným slohem.  
- Termín ukončení soutěže je totožný s obrázkovou soutěží – tedy 31. května 2015. 

Povídky je možné posílat na výše uvedenou adresu Zemědělského svazu (Hybernská 
38, Praha 1), či zaslat mailem na: sixtova@zscr.cz. Rozhodující je opět razítko pošty.  

- Z došlých prací pro tentokrát vybereme rovnou tři vítěze v obou kategoriích. Tyto 
práce budou vystaveny v rámci Národní výstavy hospodářských zvířat na konci června 
2015 na brněnském výstavišti. Vítěze pozveme na předávání cen dne 28. června. 
V případě neúčasti zašleme výhru poštou. 

- Práce musí být podepsány celým jménem, musí obsahovat kompletní adresu, věk a 
název školy. V ostatním případě budou vyloučené ze soutěže.  

 
Zemědělský svaz si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž ukončit či přerušit. 
Nároky na výhru není možné uplatňovat.  

mailto:sixtova@zscr.cz


 
Zemědělský svaz si vyhrazuje právo použít zaslané materiály k další propagaci ve spojení 
se jménem autora.   

 
 
POZOR!!! Oproti pravidlům je soutěž o týden prodloužena, tedy své výtvory nám žáci 

či jejich učitelé mohou zasílat do 7. června 2015. 

 


