Lesy České republiky s. p., Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Ústav pro
hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad Labem, ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou, Stezka
korunami stromů Lipno a A.W.Faber-Castell Česká republika spol. s r.o

vyhlašují
6. ročník výtvarné soutěže

"LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS"
Les má pro život člověka i v současné době nezastupitelnou úlohu a jeho prostředí je nenapodobitelné.
Pořadatelé soutěže si dovolují upozornit na význam lesa jako součásti našeho kraje a domova stovek druhů
rostlin a živočichů, jako zdroje poučení a inspirace začínajících i pokročilých výtvarníků, fotografů, hudebníků,
literátů a ostatních umělců.
Poslání soutěže:
Naším cílem je podpora výtvarné reflexe zážitků dětí, získaných návštěvou lesa a umocnění vlivu lesa a přírody na
rozvoj jejich ekologického cítění a vnímání.
Místo soutěže a činnosti:
Přihlášené knihovny v rámci Jihočeského kraje - vyhlášení soutěže v místě, sběr prací, výstava v místní knihovně,
zaslání vybraných prací do Jihočeské vědecké knihovny do krajského kola.
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích - registrace přihlášených knihoven, shromáždění vybraných
prací z knihoven, vyhodnocení nejlepších prací v kraji, slavnostní vyhlášení vítězů, výstava.
Podmínky soutěže:
Výtvarné práce (kresby, malby, grafika, leporela apod., Pozor! trojrozměrné práce nebudou přijaty do soutěže! –
s výjimkou soutěžních témat a kategorií pro kolektivní práce) na stanovené téma soutěžící předají do 23. 1. 2015 v
zapojených knihovnách nebo je zašlou na jejich adresu. Autoři odevzdaných výtvarných prací budou následně
oceněni drobným dárkem od partnerů soutěže.

Výtvarné práce je nutno opatřit na zadní straně štítkem s údaji (kontroluje a případně doplní
zástupce zapojené knihovny): jméno autora, věk, třída, soutěžní kategorie, název a adresa školy, název
práce, adresa a emailový kontakt na autora výtvarné práce nebo pedagoga nebo rodiče (urychlení předání
informace o ocenění práce), název zapojené knihovny.
Vzor štítku:
Název práce:

Soutěžní kategorie:

Autor:

Věk:

Adresa autora:

Kontaktní email:

Název a adresa školy:

Třída:

Knihovna:

Maximální velikost výtvarných prací je omezena velikostí formátu A2. („3D“ práce nebudou přijaty do soutěže
- s výjimkou soutěžních témat a kategorií pro kolektivní práce)

Soutěžní kategorie:
I. kategorie - děti v mateřských školách - jednotliví účastníci
II. kategorie - žáci 1. - 2. třídy základní školy - jednotliví účastníci
III. kategorie - žáci 3. - 4. třídy základní školy - jednotliví účastníci
IV. kategorie - žáci 5. - 6. třídy základní školy - jednotliví účastníci
V. kategorie - žáci 7. - 9. třídy základní školy - jednotliví účastníci
VI. kategorie – žáci uměleckých škol - jednotliví účastníci
VII. kategorie – ručně vyrobená knížka o lese - kolektivní práce (společná práce více uchazečů)
VIII. kategorie - Přírodní herbář – kolektivní práce (společná práce více uchazečů)
Není povinnost naplnit všechny kategorie = některé knihovny budou soutěžit např. jen ve dvou kategoriích.
V každé obsazené kategorii vyberou zapojené knihovny maximálně tři nejlepší práce a tyto vybrané nejlepší
práce zašlou do Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích do krajského kola.
Soutěžní témata:
Básnička o přírodě (lese) s ilustrací – jednotliví účastníci
Člověk a les – jednotliví účastníci
Ručně vyrobená knížka o lese – kolektivní práce (společná práce více uchazečů). Ceny do tohoto
soutěžního tématu věnuje ZOO Ohrada - 3 volné vstupenky pro kolektiv školních dětí (cca 25 - 30 dětí).
Budou oceněny tři nejlepší práce v krajském kole, napříč všemi kategoriemi.
Les ve fantazii – les jako domov skřítků, víl,… – jednotliví účastníci
Stromy v barevném kabátku – stromy v barvách – jednotliví účastníci
Přírodní herbář – kolektivní práce (společná práce více uchazečů)
Vyhodnocení soutěže:
V knihovnách zapojených do soutěže proběhne v měsících březen až duben 2016 výstava výtvarných prací a
zároveň vyhodnocení nejlepších prací v každé obsazené kategorii.
Není povinnost naplnit všechny kategorie = některé knihovny budou soutěžit např. jen ve dvou kategoriích.
V každé obsazené kategorii vyberou zapojené knihovny maximálně tři nejlepší práce a tyto vybrané nejlepší práce
zašlou do Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích do krajského kola.
Tři vybrané práce z každé obsazené soutěžní kategorie postupují do krajského finále v Jihočeské vědecké
knihovně v Českých Budějovicích, kde při vernisáži výstavy dne 7. 6. 2016 budou vyhlášeny výsledky soutěže a
předány odměny vítězům. Oceněné práce budou také zveřejněny na internetových stránkách pořadatelských
organizací.

Práce odevzdané do soutěže se účastníkům nevrací, o jejich dalším využití rozhodují
vyhlašovatelé soutěže.
Informace a kontakt na zástupce vyhlašovatelů soutěže:
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Na Sadech 26 - 27, 370 59 České Budějovice
Ludmila Talířová, e-mail: talirova@cbvk.cz, www.cbvk.cz
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství České Budějovice, Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých
Budějovic, Ing. Kamil Bjaček, e-mail: bjacek.oi28@lesycr.cz, www.lesycr.cz
Ústav pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad Labem, pobočka České Budějovice, Lipová 15, 373 71
Rudolfov, Ing. Stanislava Postlová, e-mail: postlova.stanislava@uhul.cz, www.uhul.cz

Harmonogram:

Přihlášení knihoven do soutěže v Jihočeské vědecké knihovně: do 30. 11. 2015
Sběr výtvarných prací v zapojených knihovnách: do 19. 2. 2016
Vystavení prací v zapojených knihovnách: 1. 3. 2016 - 30. 4. 2016
Zaslání vybraných prací do Jihočeské vědecké knihovny do krajského kola: do 6. 5. 2016
Vyhodnocení krajského kola v Jihočeské vědecké knihovně do 20. 5. 2016
Pozvání vítězů do Jihočeské vědecké knihovny (mailem, dopisem): do 27. 5. 2016
Vyhodnocení nejlepších: úterý 7. 6. 2016 - přednáškový sál Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích,
Lidická 1, České Budějovice
Výstava nejlepších soutěžních prací: od 7. 6. 2016 1. patro Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích,
pobočka Lidická 1, České Budějovice, dále v červenci 2016 prostory Krajského úřadu Jihočeského kraje, U
Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, v srpnu 2016 Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství České
Budějovice, Sadová 2388/19, Dobrá Voda u Českých Budějovic a od září do prosince 2016 Jihočeská vědecká
knihovna v Českých Budějovicích, pobočka Na Sadech 27, České Budějovice a ZOO Ohrada Hluboká nad
Vltavou, Hluboká nad Vltavou

SOUHLAS se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů
Předáním výtvarné práce se soutěžící přihlašuje do vyhlášené soutěže „LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS“ (dále jen
soutěž) a zároveň soutěžící potvrzuje a prohlašuje:
- Svou dobrovolnou účastí v soutěži vyslovuje účastník soutěže svůj souhlas s tím, aby jím vytvořené autorské dílo
bylo v souladu s § 61 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, užito tak, že bude veřejně vystaveno v místě
sídla vyhlašovatelů soutěže a na jejich internetových stránkách.
- V souladu s § 3 a 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny osobní údaje uvedené
v soutěžním štítku shromažďovány výhradně pro organizační účely výše uvedené soutěže a kontaktování
přihlášených účastníků výše uvedené soutěže z důvodu sdělování informací týkajících se této soutěže.
Organizátoři soutěže od účastníků soutěže získají tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, věk.
Organizátoři soutěže prohlašují, že získané osobní údaje budou používat pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění
stanoveného účelu. Zísané osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány jiným subjektům.
Vytvořené dílo je dílem původním, soutěžící (autor) je jediným oprávněným subjektem k poskytnutí licence,
soutěžící vlastní neomezená autorská práva k zaslaným výtvarným pracem, nejde o dílo spoluautorů, nejsou
porušována práva třetích osob. Pro případ jakéhokoliv narušení pravdivosti těchto daných prohlášení můžou
organizátoři požadovat odpovídající nárok na smluvní pokutu v dohodnuté výši. Vedle práva na smluvní pokutu
doporučuji samozřejmě, abyste si zachovali i případné právo na náhradu škodu.
Soutěžící zaručuje bezúplatný převod autorských práv k zaslaným příspěvkům, a to v případě oblastí použití
uvedených níže. Organizátoři soutěže vlastní autorské práva k příspěvkům zaslaným do této soutěže v rozsahu,
který mu umožňuje tyto příspěvky vystavovat, zveřejňovat a dále nakládat s příspěvky soutěžících za účelem
propagace výtvarné soutěže LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS a soutěžního tématu s tím, že mu náleží především
právo zveřejňovat tyto příspěvky na internetové adrese organizátorů, facebookových profilech organizátorů
soutěže a facebookovém profilu Lesní pedagogiky.
Soutěžící souhlasí s užitím díla v jakémkoliv barevném a prostorovém provedení.
Předáním výtvarné práce v přihlášené knihovně se soutěžící do výtvarné soutěže LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS
přihlásí. Zároveň tím dává najevo, že souhlasí s převodem autorských práv, vztahujících se k odevzdané výtvarné
práci, na organizátory soutěže.

Výtvarné práce vybrané organizátory, včetně těch, které získají cenu, mohou být vystaveny na veřejně přístupné
výstavě v průběhu roku 2015.
Organizátor přihlášené příspěvky nevrací.
Předpokládá se, že soutěžící oprávněný k vyzvednutí ceny je stejnou osobou, jejíž osobní údaje jsou uvedeny na
soutěžním štítku.
Soutěžící se seznámil s těmito pravidly a souhlasí s podmínkami soutěže obsaženými v těchto pravidlech

Výtvarná soutěž „Lesy a příroda kolem nás“ – 1. ročník
Lesy České republiky, s.p., Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a ZOO Ohrada
vyhlásili pro nejmladší návštěvníky knihoven Jihočeského kraje 1. ročník výtvarné soutěže „Lesy a
příroda kolem nás“
V přednáškovém sálu Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích byly ve čtvrtek 6. října 2011
vyhlášeny výsledky dětské výtvarné soutěže, která od jara letošního roku probíhala na území Jihočeského
kraje.

Soutěž začala v jarních měsících obesláním všech knihoven v Jihočeském kraji a práce se v jednotlivých
místech kraje sbíraly do 17. 6. 2011. V letních měsících byla díla vystavena v partnerských knihovnách a
poté nejlepší zaslána do Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích do krajského kola.
Pětičlenná porota měla nelehkou úlohu vybrat vždy tři nejlepší práce dětí v pěti kategoriích.
Soutěžní kategorie:
I. kategorie - děti do 6 let (MŠ)
II. kategorie - děti 6 - 8 let (1.- 2.ročník)
III. kategorie - děti 9 - 10 let ( 3.- 4.ročník)
IV. kategorie - děti 11 - 12 let ( 5.- 6.ročník)
V. kategorie - děti 13 - 15 let (7.- 9.ročník)
Při vyhodnocení odborná porota mimo soutěžní kategorie ocenila kolektivní práci žáků 6. třídy
(2010/2011) ZŠ Mistra Jana Husa v Husinci, autorů Encyklopedie Šumavy pro nevidomé a dále čtyři díla
žáků uměleckých škol, u nichž ocenila jejich umělecké ztvárnění.
Při vernisáži výstavy dne 6. 10. 2010 v 16:00 v přednáškovém sálu Jihočeské vědecké knihovny v
Českých Budějovicích byly vyhlášeny výsledky celé soutěže a předány odměny vítězům, které věnují
Lesy ČR.
Výstava vítězných prací proběhla ve dnech 6. 10. – 31. 10. 2011 v prvním patře Jihočeské vědecké
knihovny v českých Budějovicích na Lidické ulici a v měsíci listopadu a prosinci 2011 v prostorách
ZOO Ohrada. Oceněné práce jsou zveřejněny také na internetových stránkách pořádajících
organizací –http://www.lesycr.cz/o-nas/casopis-lesu-zdar/Stranky/vysledky-detske-vytvarnesouteze.aspx?retUrl=%2fo-nas%2fcasopis-lesuzdar%2fStranky%2farticlelist.aspx%3frubric%3dD%25c4%259btem
http://www.cbvk.cz/index.php?lang=CZ&s=ctenari&pg=archiv_vystavy_2011

Výtvarná soutěž „Lesy a příroda kolem nás“ – 2. ročník
Vzhledem k pozitivnímu ohlasu na první ročník výtvarné soutěže byl v listopadu 2011 vyhlášen druhý
ročník výtvarné soutěže.
Podmínky soutěže zůstávají podobné, došlo ke změně soutěžních kategorií a termínů tak, aby byly výsledky
krajského kola vyhlášeny do konce školního roku 2011/2012.
Nové soutěžní kategorie:
I. kategorie - děti v mateřských školách
II. kategorie - žáci 1. - 2. třídy základní školy

III. kategorie - žáci 3. - 4. třídy základní školy
IV. kategorie - žáci 5. - 6. třídy základní školy
V. kategorie - žáci 7. - 9. třídy základní školy
VI. kategorie – žáci speciálních škol
VII. kategorie – žáci uměleckých škol

Vyhodnocení soutěže:
V knihovnách zapojených do soutěže (20 knihoven) proběhly v měsících březen až duben 2012 výstavy
výtvarných prací a zároveň vyhodnocení nejlepších prací v každé obsazené kategorii.
V každé obsazené kategorii vybraly zapojené knihovny tři nejlepší práce a tyto vybrané nejlepší práce
zaslaly zúčastněné knihovny do Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích do krajského finále,
kde při vernisáži výstavy dne 7. 6. 2012 byly vyhlášeny výsledky soutěže a předány odměny vítězům.
Výstava nejlepších soutěžních prací: od 7. 6. 2012 2. patro Jihočeské vědecké knihovny v Českých
Budějovicích, pobočka Lidická 1, České Budějovice, během prázdnin prostory ZOO Ohrada a od září 2012
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, pobočka Na Sadech
Oceněné práce jsou také zveřejněny na internetových stránkách pořadatelských organizací.
http://www.lesycr.cz/o-nas/casopis-lesu-zdar/Stranky/lesy-cr-ve-spolupraci-s-jihoceskou-vedeckouknihovnou-v-ceskych-budejovicich-vyhlasily-vysledky-vytvarne-souteze.aspx?retUrl=%2fonas%2fcasopis-lesu-zdar%2fStranky%2farticlelist.aspx%3frubric%3dD%25c4%259btem
http://www.cbvk.cz/index.php?lang=CZ&s=ctenari&pg=archiv_vystavy_2012

Výtvarná soutěž „Lesy a příroda kolem nás“ – 3. ročník
Podmínky soutěže zůstávají podobné, došlo ke změně soutěžních kategorií a soutěžních témat.
Nové soutěžní kategorie:
I. kategorie - děti v mateřských školách
II. kategorie - žáci 1. - 2. třídy základní školy
III. kategorie - žáci 3. - 4. třídy základní školy
IV. kategorie - žáci 5. - 6. třídy základní školy
V. kategorie - žáci 7. - 9. třídy základní školy
VI. kategorie – žáci speciálních škol
VII. kategorie – žáci uměleckých škol
VIII. kategorie - ručně vyrobená knížka o lese
Soutěžní témata:
– Jak bude vypadat les za 50 let? – jednotliví účastníci
- Návrh ilustrace oblíbené knihy o přírodě – jednotliví účastníci
- Člověk a les – jednotliví účastníci
- Jak se chovat a nechovat v lese – jednotliví účastníci
- Ručně vyrobená knížka o lese – kolektivní práce (společná práce více uchazečů).
Vyhodnocení soutěže:
V knihovnách zapojených do soutěže (22 knihoven) proběhly v měsících březen až duben 2013 výstavy
výtvarných prací a zároveň vyhodnocení nejlepších prací v každé obsazené kategorii.

V každé obsazené kategorii vybraly zapojené knihovny tři nejlepší práce a tyto vybrané nejlepší práce
zaslaly zúčastněné knihovny do Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích do krajského finále,
kde při vernisáži výstavy dne 5. 6. 2013 byly vyhlášeny výsledky soutěže a předány odměny vítězům.
Výstava nejlepších soutěžních prací: od 5. 6. 2013 2. patro Jihočeské vědecké knihovny v Českých
Budějovicích, pobočka Lidická 1, České Budějovice, během prázdnin prostory ZOO Ohrada a od září 2013
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, pobočka Na Sadech
Oceněné práce jsou také zveřejněny na internetových stránkách pořadatelských organizací.
http://www.cbvk.cz/index.php?lang=CZ&s=ctenari&pg=archiv_vystavy_2013

http://www.lesycr.cz/o-nas/casopis-lesu-zdar/Stranky/vyhodnoceni-krajskeho-kola-3-rocnikuvytvarne-souteze-lesy-a-priroda-kolem-nas.aspx?retUrl=%2fo-nas%2fcasopis-lesuzdar%2fStranky%2farticlelist.aspx%3frubric%3dD%25c4%259btem

Výtvarná soutěž „Lesy a příroda kolem nás“ – 4. ročník
Podmínky soutěže zůstávají podobné, došlo ke změně soutěžních kategorií a soutěžních témat.
Nové soutěžní kategorie:
I. kategorie - děti v mateřských školách
II. kategorie - žáci 1. - 2. třídy základní školy
III. kategorie - žáci 3. - 4. třídy základní školy
IV. kategorie - žáci 5. - 6. třídy základní školy
V. kategorie - žáci 7. - 9. třídy základní školy
VI. kategorie – žáci speciálních škol
VII. kategorie – žáci uměleckých škol
VIII. kategorie - ručně vyrobená knížka o lese
IX. kategorie - Přírodní herbář
Soutěžní témata:
-Návrh ilustrace oblíbené knihy o přírodě – jednotliví účastníci
- Člověk a les – jednotliví účastníci
- Ručně vyrobená knížka o lese – kolektivní práce (společná práce více uchazečů).
- Les ve fantazii – les jako domov skřítků, víl,… – jednotliví účastníci
- Stromy v barevném kabátku – stromy v barvách – jednotliví účastníci
- Přírodní herbář – kolektivní práce (společná práce více uchazečů)
Vyhodnocení soutěže:
V knihovnách zapojených do soutěže (20 knihoven) proběhly v měsících březen až duben 2014 výstavy
výtvarných prací a zároveň vyhodnocení nejlepších prací v každé obsazené kategorii.
V každé obsazené kategorii vybraly zapojené knihovny tři nejlepší práce a tyto vybrané nejlepší práce
zaslaly zúčastněné knihovny do Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích do krajského finále,
kde při vernisáži výstavy dne 4. 6. 2014 byly vyhlášeny výsledky soutěže a předány odměny vítězům.
Výstava nejlepších soutěžních prací: od 4. 6. 2014 2. patro Jihočeské vědecké knihovny v Českých
Budějovicích, pobočka Lidická 1, České Budějovice, během prázdnin prostory ZOO Ohrada a od září 2014
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, pobočka Na Sadech
Oceněné práce jsou také zveřejněny na internetových stránkách pořadatelských organizací.

http://www.cbvk.cz/index.php?lang=CZ&s=ctenari&pg=archiv_vystavy_2014

http://www.lesycr.cz/o-nas/casopis-lesu-zdar/Stranky/vyhodnoceni-krajskeho-kola-4-rocnikuvytvarne-souteze-lesy-a-priroda-kolem-nas.aspx?retUrl=%2fo-nas%2fcasopis-lesuzdar%2fStranky%2farticlelist.aspx%3frubric%3dD%25c4%259btem

Výtvarná soutěž „Lesy a příroda kolem nás“ – 5. ročník
Podmínky soutěže zůstávají podobné, došlo ke změně soutěžních kategorií a soutěžních témat.
Nové soutěžní kategorie:
I. kategorie - děti v mateřských školách - jednotliví účastníci
II. kategorie - žáci 1. - 2. třídy základní školy - jednotliví účastníci
III. kategorie - žáci 3. - 4. třídy základní školy - jednotliví účastníci
IV. kategorie - žáci 5. - 6. třídy základní školy - jednotliví účastníci
V. kategorie - žáci 7. - 9. třídy základní školy - jednotliví účastníci
VI. kategorie – žáci uměleckých škol - jednotliví účastníci
VII. kategorie – ručně vyrobená knížka o lese - kolektivní práce (společná práce více uchazečů)
VIII. kategorie - Přírodní herbář – kolektivní práce (společná práce více uchazečů)
Soutěžní témata:
Básnička o přírodě (lese) s ilustrací – jednotliví účastníci
Člověk a les – jednotliví účastníci
Ručně vyrobená knížka o lese – kolektivní práce (společná práce více uchazečů). Ceny do tohoto
soutěžního tématu věnuje ZOO Ohrada - 3 volné vstupenky pro kolektiv školních dětí (cca 25 - 30
dětí). Budou oceněny tři nejlepší práce v krajském kole, napříč všemi kategoriemi.
Les ve fantazii – les jako domov skřítků, víl,… – jednotliví účastníci
Stromy v barevném kabátku – stromy v barvách – jednotliví účastníci
Přírodní herbář – kolektivní práce (společná práce více uchazečů)

Zaslání vybraných prací do Jihočeské vědecké knihovny do krajského kola: do 13. 4. 2015
Vyhodnocení nejlepších: 5. 5. 2015 - přednáškový sál Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích,
Lidická 1, České Budějovice
Výstava nejlepších soutěžních prací: od 5. 5. 2015 1. patro Jihočeské vědecké knihovny v Českých
Budějovicích, pobočka Lidická 1, České Budějovice, dále červen 2015 prostory Krajského úřadu
Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice a Jihočeská vědecká knihovna v Českých
Budějovicích, pobočka Na Sadech 27, České Budějovice.
Oceněné práce jsou také zveřejněny na internetových stránkách pořadatelských organizací.
http://www.cbvk.cz/index.php?lang=CZ&s=ctenari&pg=archiv_vystavy_2015
http://www.lesycr.cz/o-nas/casopis-lesu-zdar/Stranky/vyhodnoceni-krajskeho-kola-5-rocnikuvytvarne-souteze-lesy-a-priroda-kolem-nas.aspx?retUrl=%2fo-nas%2fcasopis-lesuzdar%2fStranky%2farticlelist.aspx%3frubric%3dD%25c4%259btem

https://www.facebook.com/lesnipedagogika/photos/pcb.861757083873688/861756867207043/?type=3&
theater

V současné době připravujeme šestý ročník soutěže, předpokládané vyhlášení v listopadu 2015.
Vyhodnocení soutěže:
V knihovnách zapojených do soutěže proběhne v měsících únor až březen 2016 výstava výtvarných prací a
zároveň vyhodnocení nejlepších prací v každé obsazené kategorii.
V každé obsazené kategorii vyberou zapojené knihovny tři nejlepší práce a tyto vybrané nejlepší práce
zašlou zúčastněné knihovny do Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích do krajského finále,
kde při vernisáži výstavy dne 7. 6. 2016 budou vyhlášeny výsledky soutěže a předány odměny vítězům.
Oceněné práce budou také zveřejněny na internetových stránkách pořadatelských organizací.
Zaslání vybraných prací do Jihočeské vědecké knihovny do krajského kola: do 6. 5. 2016
Vyhodnocení nejlepších: 7. 6. 2016 - přednáškový sál Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích,
Lidická 1, České Budějovice
Výstava nejlepších soutěžních prací: od 7. 6. 2016 1. patro Jihočeské vědecké knihovny v Českých
Budějovicích, pobočka Lidická 1, České Budějovice, dále v červenci 2016 prostory Krajského úřadu
Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, v srpnu 2016 Lesy České republiky,
s.p., Krajské ředitelství České Budějovice, Sadová 2388/19, Dobrá Voda u Českých Budějovic a od září
do prosince 2016 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, pobočka Na Sadech 27, České
Budějovice
Informace a kontakt:
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Na Sadech 26 - 27, 370 59 České Budějovice
Ludmila Talířová, e-mail: talirova@cbvk.cz, www.cbvk.cz
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství České Budějovice, Rudolfovská 88-202, 371 36 České
Budějovice, Ing. Kamil Bjaček, e-mail: bjacek.oi28@lesycr.cz, www.lesycr.cz
Ústav pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad Labem, pobočka České Budějovice, Lipová 15, 373
71 Rudolfov, Ing. Stanislava Postlová, e-mail: postlova.stanislava@uhul.cz, www.uhul.cz

