KLUB EKOLOGICKÉ VÝCHOVY
vyhlašuje

XXI. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
XVI. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
A
VIII. ROČNÍK FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
na téma:

„ LÍPA – NÁRODNÍ STROM “
„ PROPAGUJEME A POZNÁVÁME KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ NAŠÍ OBCE,
MĚSTA „
Rok 2018 je spjat zejména s výročím vzniku Československa v roce 1918. Proto také téma literární a výtvarné soutěže se bude týkat tohoto tématu. Zaměříme se zejména na stromy spjaté neodmyslitelně se symboly české státnosti, tedy na lípy a připojíme se k projektu Lípy republiky (www.lipyrepublikay.cz). Tématem
letošního ročníku soutěže tak bude strom – významný krajinotvorný prvek .
V roce 2018 také pokračuje téma vyhlášené v loňském roce „Mezinárodní rok udržitelného rozvoje cestovního ruchu“ . Letos bychom jej zaměřili lokálně, a to na propagaci kulturního a přírodního dědictví města, obce, kde je umístěna škola nebo kde žáci bydlí.
Témata jsou tedy dvě a poměrně široká. Pro inspiraci několik konkrétních příkladů pro výtvarné, literární i propagační ztvárnění kutrurního ampřírodního dědictví,města či obce a dále pak budme mapovat stromy
jao symboly státnosti a krajinotvrnéprvky.
Výtvarná soutěž
 Lípa – strom české státnosti
 Stromy jako krajinotvrné prvky
 Ztvárnění turisticky atraktivních míst ve vašem městě/obci
 Ztvárnění turisticky atraktivních a známých strašidel a mystických postav (např. Bílá paní, čerti, bezhlaví
rytíři aj.),
 Návrh loga pro vyhlášené téma.

Literární soutěž (max. rozsah 2 strany A4)
 Legendy a pověsti s vazbou ke stromům, zejména lipám
 Úvaha (fejeton) proč přicestovat do vašeho města/ obce.
Fotosoutěž





Významné stromy v okolí města/obce
Památné lípy
Propagace turisticky významných lokalit přírodních i kulturních s komentářem,
Plakát propagující turisticky atraktivních míst ve vašem měste/obci s komentářem.

Pozn: Komentář se bude týkat zdůvodnění výběru lokality, objektu, záměr propagace.
Literární, výtvarná i fotografická soutěž je určena pro všechny žáky základních a středních škol, kolektivních členů Klubu ekologické výchovy. Posláním soutěže je podporovat, rozvíjet a prezentovat literární.
výtvarnou tvorbu v kontextu udržitelného cestovního ruchu.

Literární i výtvarné práce budou zařazeny podle věku soutěžící do kategorií:
1. kategorie – I. stupeň ZŠ (6 – 11 let)
2. kategorie- II. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií (12 – 14 let)
3. kategorie – SOŠ, SOU, Gymnázia (15 – 18 let)

LITERÁRNÍ PRÁCE:
Literární útvary: poezie, próza, úvaha, vyprávění, popis, fejeton či esej
Rozsah práce: 2 normostrany
Každá práce musí být označena (na poslední zadní straně) identifikačním štítkem.

VÝTVARNÉ PRÁCE:
Volná výtvarná technika: kresba, grafika, malba, kombinovaná technika, fotografie.
Požadavky na zpracování výtvarných prací: Zaslané práce by neměly být přehýbané. Nejsou vhodné
trojrozměrné, prostorové, zarámované nebo zasklené práce. Na zadní straně každého díla musí být identifikační štítek. Formát maximálně do velikosti A0. V případě pastelových barev je třeba pastel zafixovat.
Díla neposílejte v elektronické podobě na CD nosičích. Práce do soutěže za školu vyberte, nezasílejte práce celé třídy !!!!

FOTO PRÁCE:
Do soutěže je možné přihlásit i klasické fotografie a digitální fotografie, barevné i černobílé snímky. Fotografie by měly posloužit k propagaci regionu, města, obce, významné přírodní lokality. Měly by být
spojeny s prvky marketingu a doplněny komentářem (důvod výběru, marketingový záměr) Digitální
fotografie by měly být vyhotoveny jako klasická fotografie na fotocitlivém materiálu nebo vytištěné na inkoustové tiskárně na fotografickém papíře pro inkoustové tiskárny. Maximální počet fotografií na jednoho soutěžícího je 2 ks. Minimální rozměr 13 x 18 cm, maximální rozměr je 30 x 40 cm. Fotografie posílejte bez

paspart a rámečků. Na zadní stranu každé fotografie připněte identifikační štítek. Fotografie neposílejte v
elektronické verzi ani negativy.
Zaslané práce musí splňovat požadované technické podmínky (formát, kvalita). Zasláním práce autor souhlasí i s jejím dalším nekomerčním využitím např. vernisáže, putovní výstavy v rámci aktivit KEV.
Vyhodnocení soutěže se uskuteční u příležitosti Dne životního prostředí v červnu 2017 (termín bude
upřesněn) na Ministerstvu zahraničí ČR, kam budou autoři a pedagogové vyhodnocených prací pozváni.
Kontaktní adresa pro zasílání prací:
Klub ekologické výchovy
P. O. Box 105
Pertoldova 3373
143 00 Praha 4 – Modřany

e-mail: natur.svec@seznam.cz

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE: 2.3.2018 na valné hromadě KEV

TERMÍN ODESLÁNÍ PRACÍ: do 18. 5. 2018
HODNOCENÍ PRACÍ ODBORNOU KOMISÍ: do 21. 5. 2018
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ (NA WEB STRÁNCE KEVU): 28.5.-30.5. 2018

SLAVNOSTNÍ CEREMONIÁL PŘEDÁVÁNÍ CEN: 4.ČERVNA 2018 NA MŠMT v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje (ETURu) podporoveném Úřadem vlády ČR.

Identifikační štítek:
Jméno autora
Věk autora
Název a adresa školy
(třeba uvést přesný a úplný název školy)
ročník/ třída
Jméno vedoucího práce
Kontakt (e-mail, telefon)

