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MAS Pobeskydí vyhlašuje soutěž  

„Moje vesnice (městečko) za 10 let“ 
 

Jde o soutěž pro děti a mládež bydlící nebo navštěvující školu v území působnosti Místní akční skupiny 

Pobeskydí. Tématem soutěže je „Moje vesnice (městečko) za 10 let“. Cílem soutěže je získat podněty 

do připravované strategie území Pobeskydí a vzbudit v dětech zájem o místo, ve kterém žijí. Zapojit se mohou 

mladší děti ve výtvarné soutěži a starší děti v literární soutěži. 

Pravidla soutěže 
 

1. Soutěž probíhá od 1. února do 15. března t.r. Je určena pro děti a mládež bydlící nebo navštěvující 
školu (družinu, kroužek apod.) v území Pobeskydí (vymezení území naleznete 
na http://www.pobeskydi.cz/uzemi/vymezeni-uzemi/). Účastnit se mohou jednotlivci i skupiny. 

2. Výtvarná soutěž je určena pro mladší děti (horní hranice 5. třída). Spodní hranice není určena. 
Očekáváme zejména obrázky (mohou být i naskenované v rozlišení vhodném pro tisk). Součástí může 
být i krátké povídání . Obrázky by měly být zaměřeny na představu dětí, jak bude vypadat jejich 
vesnice/město až budou „velké holky a velcí kluci“. 

3. Literární soutěž je určena pro starší děti (horní hranice 9. třída). Účastnit se mohou i děti mladší, 
pokud svá dílka do této soutěže přihlásí. Očekáváme krátký text v rozsahu 1 až 2 strany A4 (tištěná 
podoba nebo elektronicky ve formátu .doc nebo .pdf a nebo text ručně psaný). Dílko by mělo 
vystihnout určitou představu o vzhledu vesnice/města, ve kterém děti žijí (i jeho okolí) a o lidech zde 
žijících za 10 let. Žánr není přímo určen (např. úvaha, popis, vyprávění apod.). Důležitý bude i název, 
který by měl vystihnout vizi místa v blízké budoucnosti. Můžete doplnit i obrázkem či fotografií. 

4. Díla (obrázky, texty) je možno zasílat e-mailem (mas@pobeskydi.cz), poštou nebo osobně odevzdat 
(po domluvě) v sídle MAS Pobeskydí (adresa je uvedena v záhlaví tohoto dopisu). Do předmětu e-
mailu, nebo na obálku uvádějte „Soutěž pro děti“. 

5. Zaslané příspěvky musí být označeny (přímo nebo pomocí přiloženého lístečku) jménem a příjmením, 
třídou a věkem, kontaktními údaji školy (nebo organizace) nebo kontaktními údaji soutěžícího. 
Neoznačené příspěvky nebudou do soutěže zařazeny. 

6. Vítěze v obou kategoriích bude vybírat porota složená ze zástupců členů, zaměstnanců a přátel MAS 
Pobeskydí. Vítězové - budou zveřejněni na webových stránkách www.pobeskydi.cz dne 24. března t.r. 
a následně obdrží drobný dárek. 

7. Doručené obrázky nebo texty nebudou zasílány zpět (bude ale možno si je vyzvednout, po telefonické 
dohodě, v sídle MAS Pobeskydí). 

8. Zasláním obrázků či textů (všichni zúčastnění a jejich zákonní zástupci) dávají souhlas s využitím 
a zveřejněním v publikacích a na webových stránkách MAS Pobeskydí (s uvedením autora). Účastníci 
mohou požádat (při zaslání příspěvku) o nezveřejňování jejich osobních údajů (tj. jméno, příjemní, věk 
nebo třída). 

 

 

 Krystyna Nováková 
 ředitelka 
 
V Třanovicích, dne 31. 1. 2014 
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