
Všem školám okresu Náchod
Náchod 25. ledna  2010

Vážení přátelé,

vzhledem k úspěchům výtvarných soutěží pro děti v předcházejících letech

v y h l a š u j e

Český zahrádkářský svaz o.s. 18. ročník výtvarné soutěže pro děti na téma:

„Děti na zahrádce “
v těchto kategoriích:

Kresba, malba a pod. Polytechnické práce

A -   do 6 let A -   do 6 let
B -    7 až 10 let B -    7 až 10 let
C -   11 až 14 let C -   11 až 14 let
Z -    zvláštní školy Z -    zvláštní školy

Děti by měly zaslat kresbu, výkres nebo polytechnickou práci, která by demonstrovala 
vztah dětí  ke stromům.  Do soutěže je  možné zaslat  obrázek,  výkres  (  formát max.  A3 ), 
výrobky z přírodních i umělých materiálů. Výtvarné práce zašlou účastníci soutěže do

25. února 2010
na adresu sekretariátu Českého zahrádkářského svazu, územního sdružení, Českoskalická 1, 
547 01 Náchod, případně je lze předat osobně v úřední hodiny každou středu od 9 do 11 
hodin. Všechny práce budou vystaveny v Městské knihovně na Kamenici v Náchodě od 9. do 
19. března 2010 a ohodnoceny v okresním kole soutěže. Vyhodnocení autoři budou pozváni 
na předání ohodnocení a cen do restaurace ODAS na Karlově náměstí v Náchodě v pátek 19. 
března 2010. Další informace Vám budou včas zaslány. Poté budou všechny práce odeslány 
na naše ústředí kde bude vybráno 10 nejzdařilejších prací v každé kategorii a odměněno.

Nejzdařilejší  práce  budou  součástí  expozice  ČZS  na  celostátních  výstavách 
v Olomouci  a v Lysé  nad Labem. Vzhledem k využití  výtvarných prací  nebudou se práce 
vracet.
Každá výtvarná práce musí být označena na zadní straně:

• označením soutěžní kategorie
• jménem a příjmením autora
• věkem
• adresou školy a třídy, případně adresou bydliště soutěžícího.

Každá škola může zaslat pouze 10 prací v každé kategorii
Žádáme Vás, abyste s podmínkami soutěže seznámili  mladé zahrádkáře a děti ve Vaší 
škole. 

S přátelským pozdravem
Groh Luděk
předseda územního sdružení ČZS

                                                                                  okresu Náchod
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