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Pravidla soutěže a organizační zabezpečení výtvarné 

soutěže DRK MB při 1. PTS 

 

Pravidla soutěže 

I. Soutěže se mohou zúčastnit pouze děti registrované ke dni vyhlášení soutěže v Dětském rybářském kroužku 

(dále jen DRK), který pořádá MO ČRS Bělá pod Bezdězem při 1. PTS Mladá Boleslav. Seznam registrovaných 

dětí je uveden v třídní knize a seznamu přihlášených dětí do DRK při 1. PTS Mladá Boleslav.  

II. Soutěž je zaměřená na výtvarnou tvorbu (kreslení) z oblasti „Podzimního výlovu na chovných rybnících“ pod 

záštitou projektu „Ve vodě nežijí jen vodníci“ ČRS - Středočeského územního svazu a pod patronátem 

předsedy SÚS pana Dušana Hýbnera. 

III. Děti mohou malovat na papír (čtvrtku) formátu A4 pomocí pastelek, vodových barev, fixů, popřípadě úhlem. 

IV. Výkres musí obsahovat vyhlášené téma „Podzimního výlovu na chovných rybnících“, to znamená scénu 

rybníku (vodní plochy) kde budou postavy lovících rybářů a zejména náčiní, které rybáři při výlovu používají 

viz výklad v rámci „Distanční výuky“ DRK dne 19. 11. 2020. 

V. Doporučení: Za nakreslení loga „Ve vodě nežijí jen vodníci“ někde na Vašem vytvořeném obrázku podzimního 

výlovu určitě bude komise připočítávat body k celkovému hodnocení. 

VI. Výkres musí být podepsaný v pravém dolním rohu ve tvaru Jméno Příjmení, DRK 1. PTS 2020 (např.: Jan 

Novák, DRK 1. PTS 2020) 

VII. Odevzdat výkresy lze buď po předchozí domluvě před ukončením termínu vedoucímu DRK panu Michaeli 

Šilingerovi, nebo zaslat elektronickou cestou E-mailem, formou naskenování (nikoli nafocení např. mobilním 

telefonem) v co nejlepší kvalitě ve formátu .jpg 

Doporučujeme výkresy odevzdat vedoucímu, který je kvalitně naskenuje a odešle k vyhodnocení. Tím bude 

zaručena vysoká kvalita a věrnost. 

VIII. Soutěžící a rodiče zasláním výkresu do soutěže souhlasí ve smyslu GDPR se zpracováním osobních údajů o 

dítěti v nezbytně nutném rozsahu (Jméno a příjmení, navštěvovaná třída) z důvodu identifikace a dále 

pořízení fotografií či videozáznamu. Tyto fotografie či videozáznam bude použit výhradně k propagaci ČRS a 

Pionýrské organizace, pod kterou DRK je formálně také veden. 

IX. Pořadatel soutěže si vyhrazuje provést změny či úpravy v organizačním zabezpečení. 

 

Organizační zabezpečení 

- Kdo soutěž pořádá: Vedoucí DRK místní organizace Bělá pod Bezdězem při 1. PTS Mladá Boleslav 

- O jakou soutěž se jedná: Výtvarná soutěž v kreslení na papír (čtvrtku) formátu A4 pomocí pastelek, 

vodových barev, fixů, popřípadě úhlem 

- Název soutěže - téma: „Podzimního výlovu na chovných rybnících“ 

- Soutěž je pod záštitou projektu: „Ve vodě nežijí jen vodníci“ ČRS - Středočeského územního svazu a pod 

patronátem předsedy SÚS pana Dušana Hýbnera. 

- Termín vyhlášení soutěže: 24. 11. až 30. 11. 2020 do 18:00 hodin 

- Forma odevzdání soutěžních výkresů: 

1) Přímo vedoucím DRK 1. PTS Mladá Boleslav, kteří jsou připraveni převzít výkresy od dětí a dále je 

naskenovat v co nejlepší kvalitě a zaslat na elektronickou adresu ČRS – Středočeský územní svaz 

k vyhodnocení. Tato formu Vám doporučujeme. 

2) Elektronicky na E-mail Webmaster.rybaribpb@seznam.cz do předmětu uveďte také Jméno a Příjmení 

dětského soutěžícího. Naskenujte v co nejlepší kvalitě ve formátu .jpg. Vedoucí DRK následně takto 

obdržené obrázky přepošle k vyhodnocení v co nejkratším termínu. 

3) NEDOPORUČUJEME!!! Výkresy fotit na mobilní telefon a následně zasílat Emailem, nebo cestou 

Massangeru a pod.. Takto zaslaný obrázek utrpí na kvalitě. 



Určeno pro DRK při 1. PTS MB www.rybaribpb.cz Email: Webmasrer.rybaribpb@seznam.cz 

- Vyhodnocení soutěže: Proběhne ve dnech 1. 12 až 4. 12. 2020 cestou zástupců ČRS, Středočeského 

územního svazu, který vyhodnocení oznámí písemně nejpozději do 7. 12. 2020 

- Hodnocení: Hodnotí se zpracování na dané téma „Podzimního výlovu na chovných rybnících“.  Vyobrazení 

co nejvěrnějšího loga „Ve vodě nežijí jen vodníci“, které děti nakreslí kdekoli (například v rohu, po straně 

apod.)na obrázku a připočítávají body do celkového hodnocení – Není to však podmínkou. Formu 

vyhodnocení si stanovuje hodnotící zástupce ČRS, Středočeského územního svazu. Jejich rozhodnutí je 

konečné. 

- Ceny do soutěže věnuje ČRS, Středočeský územní svaz a místní organizace ČRS Bělá pod Bezdězem, která pro 

první tři místa a další umístnění vytvoří diplomy. 

- Předání cen a diplomů: Pokud to situace dovolí a budou opět DRK povoleny, předáme ceny na jedné 

z prvních společných schůzek. 

 

 

Vzor loga 

 

 
Vedoucí DRK při 1. PTS Mladá Boleslav 

Michael Šilinger 

 

Instruktor DRK při 1. PTS Mladá Boleslav 

Tomáš Klíma 


