
 

 

 

 

- IV. ročník soutěže v technických dovednostech 

 

 

Soutěžní kategorie: 

• Krátký film 

• Fotografie 

• Prostorová tvorba (3D tisk, 3D pera, jejich 
kombinace) 

• Řemeslná tvorba (modely ze dřeva, plastu, 
kovu, kartonu, popř. jejich kombinace. Tvůrci 
mohou tvořit z plastu, ale i kombinaci s jinými 
materiály. Nejedná se o výtvarné práce, obrázky 
či modely z tenkého papíru.) 

 

 

Cílová skupina, soutěžní věkové kategorie: 

• ZŠ: 7-9 let 

• ZŠ: 10-2 let 

• ZŠ: 13-16 let 

• SŠ: všechny ročníky denního studia 

 

Soutěžní skupiny: 

• Jednotlivci 

• Skupina 2–3 žáci (neplatí pro kategorii „Fotografie“) 

Každý žák se může přihlásit v obou soutěžních skupinách (tj. jednotlivec i skupina), a to v libovolném počtu soutěžních kategorií. 
Maximální počet soutěžících za 1 školu jsou 3 žáci – jednotlivci a 1 skupina v každé soutěžní kategorii. Soutěž není postupová. 

 

Formy a formáty prací: 

• Film – na CD/DVD 

• Fotografie – na CD/DVD společně s výtiskem na formát A2, A3 nebo A4 

• Prostorová tvorba (velikost práce max.50 x 50 x 50 cm, minimální rozměr – není omezen) 

• Řemeslná tvorba (velikost práce max.50 x 50 x 50 cm, minimální rozměr – není omezen) 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit program dle aktuální epidemiologické situace. V případě, kdy nebude možná osobní účast na 
slavnostním vyhodnocení, ceny budou vítězům zaslány poštou. 

Vracení zaslaných prací: filmy na DVD/CD ani vytištěné fotografie se nevracejí. Prostorové výrobky lze vyzvednout v termínu 6.1.-10.1.2022. U 
soutěžních filmů, fotografií a nevyzvednutých prostorových prací si organizátor vyhrazuje právo práce zlikvidovat nebo je po dobu 1 roku od 
vyhlášení výsledků soutěže používat jako propagaci. Následně budou práce zlikvidovány. 

Důležité upozornění: do soutěže mohou být přihlášeny jen autorské práce, nikoliv plagiáty stažené z internetu či jiných zdrojů, ani společné práce 
žáků a pedagogů/rodičů, popř. jiných osob. 

Své práce přineste nebo doručte do školy ke společnému odeslání 

nejpozději 18.11.2021! 


