
Městská knihovna Kopřivnice 
pořádá soutěž 

Věděli jste, že letošní rok je vyhlášen Mezinárodním rokem zdraví rostlin? 
Pojďte jej tedy společně s námi oslavit a zapojte se do naší soutěže! Máte tak 
jedinečnou příležitost upozornit na význam přírody, její krásu a pestrost. 

Pokud existuje místo, ke kterému máte hlubší osobní vztah, uchvátilo vás svou 
krásou nebo na něj máte jen milou vzpomínku a rádi se k němu třeba jen 
myšlenkou vracíte, neváhejte a podělte se o něj s námi. Může se jednat například 
o park, les, zahradu, záhonek, louku, strom, květinu, studánku, pláž, potůček, ... 
jednoduše vše, co je spjato s přírodou, a pokud možno bez přítomnosti lidí. 

Soutěž je určena jednotlivcům bez omezení věku. 

Do soutěže přihlašujte pouze vlastní dvourozměrnou fotografii či malířskou práci 
(kresbu, malbu, grafiku, koláž...), kterou můžete doplnit vlastním textovým 
doprovodem (krátká báseň, jiný krátký text...). Technické parametry a další 
detaily jsou uvedeny v Soutěžních podmínkách. 

Soutěžní práce je možno přihlásit v období 2. března - 31. srpna 2020. 

Více informací v knihovně a na webové stránce www.kdk.cz/soutez 

  

http://www.kdk.cz/soutez


Mé nejmilejší přírodní zákoutí - Soutěžní podmínky 

Do soutěže můžete přihlásit pouze vlastní dílo, ke kterému vám náleží autorská i majetková práva. 

Jeden soutěžící smí přihlásit maximálně tři soutěžní práce (doprovodný text je součástí takovéto 
práce a nelze jej přihlásit samostatně). 

Soutěží pouze jednotlivci, soutěžící musí být totožný s autorem práce i doprovodného textu. 

Výtvarná práce musí mít vlastní název. K práci, prosím, připojte identifikaci a popis místa, které 
zobrazuje a časové období, které je na práci zachyceno. 

Do soutěže se přijímají výtvarné práce ve fyzické i elektronické podobě. 

Minimální rozměr soutěžní práce je 20 centimetrů na kratší straně práce, maximální rozměr je 90 
centimetrů na delší straně práce. Poměr stran není určen. 

V elektronické podobě je příjem prací omezen na formáty PDF, JPG a PNG. K elektronickým 
pracím musí být připojena informace o výsledném rozměru práce a musí pro daný rozměr splňovat 
dostatečnou tiskovou kvalitu (nejméně 150 dpi - bodů na palec). V případě, že elektronická podoba 
nebude splňovat dostatečné tiskové parametry, může být ze soutěže vyřazena. 

K soutěžní práci musí být připojeno jméno a příjmení soutěžícího autora a kontaktní údaj 
(telefonní číslo, případně aktivní e-mailová adresa). 

Soutěžní práce ve fyzické podobě můžete odevzdat v Městské knihovně Kopřivnice v kulturním 
domě nebo na pobočce Sever v komunitním centru Pětka v běžnou otevírací dobu. 

Soutěžní práce v elektronické podobě přijímáme pouze e-mailem na adrese soutez@kdk.cz buď 
přímou přílohou, nebo odkazem ke stažení přes digitální úschovny dat. 

Příjem soutěžních prací končí 31. srpna 2020 (včetně). 

Autoři tří nejlepších prací budou odměněni. Vybrané práce budou v měsících listopad a prosinec 
2020 zveřejněny na výstavě Mé nejmilejší přírodní zákoutí v čítárně knihovny v kulturním domě. 

Odevzdáním soutěžní práce souhlasíte s vystavením soutěžní práce v elektronické podobě na 
webových stránkách pořádající organizace Kulturní dům Kopřivnice/Městská knihovna Kopřivnice 
na www.kdk.cz a www.knihovnakoprivnice.rajce.idnes.cz, ve fyzické podobě v prostorách knihovny 
a jejích poboček a to i po skončení soutěže. Dále souhlasíte s tím, že Vaše soutěžní práce může být 
použita k propagaci výsledků soutěže (např. plakáty, letáky, denní tisk, kabelová televize, 
internetové zpravodajství, sociální sítě - výsledky budou prezentovány na webu knihovny a dalšími 
komunikačními prostředky organizátora) a to i v případné redakční úpravě. Uveřejnění/vystavení 
Vaší soutěžní práce je bez nároku na honorář. 

Odevzdáním soutěžní práce (při splnění soutěžních podmínek) automaticky souhlasíte s výše 
uvedenými soutěžními podmínkami a stáváte se účastníkem soutěže. Zároveň pořadateli 
udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb. v míře 
nutné pro evidenci soutěžních příspěvků, zpracování soutěže a jejích výsledků. 


