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MAS Radbuza, z.s.  

v rámci realizace MAP SO ORP Stod a SO ORP Nýřany  

pořádá 

VÝTVARNOU SOUTĚŽ 

na téma 

„Místo, kde žiji“ 

 

Soutěž je vyhlášena pro tři kategorie: MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ 

Kdo může být autorem: děti a žáci z mateřských a základních škol v SO ORP Stod a SO 

ORP Nýřany. V kategorii MŠ soutěží kolektivy tříd, v kategorii 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ 

soutěží jednotlivci. 

Výtvarná technika: bez omezení 

Termín: od 12. září do 2. listopadu 2018 

Odevzdání děl: výtvarná díla je možné zaslat na adresu MAS Radbuza, z.s., nám. ČSA 24, 

333 01 Stod poštou nebo je možné pořídit digitální fotografii díla v dostatečném rozlišení 

a tiskové kvalitě a zaslat na info@mas-radbuza.cz.  

 

Ceny: MŠ 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ 

1. místo Stavebnice KAPLA Rodinné vstupné    
do Aquapalce Praha 

Poukaz na únikovou 
hru pro 5 osob 

2. místo Stavebnice SEWA Rodinné vstupné    
do ZOO a Dinoparku 

Plzeň 

Poukaz na laser 
game pro 8 hráčů 

3. místo Sada výtvarných 
potřeb 

2 vstupenky do kina 
na 3D film 

2 vstupenky do kina 
na 4DX film 

4. a 5. místo Upomínkové předměty 

1. - 10. místo Uveřejnění díla v kalendáři MAS Radbuza pro rok 2019 
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Účastí v soutěži souhlasíte s uveřejněním jména a příjmení autora (u MŠ názvu třídy)                  

a názvu školy u vybraných 30 děl v kalendáři MAS. 

Výherci jednotlivých kategorií budou vybráni komisí a vyhlášení vítězů jednotlivých 

kategorií proběhne polovině listopadu. Přesný termín bude uveřejněn na webových 

stránkách MAS Radbuza www.mas-radbuza.cz. 
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