
                                                                                     
 

 

 
Slezské zemské muzeum – Arboretum Nový Dvůr 

a Město Ratiboř – Arboretum Moravské brány v Ratiboři 
v rámci realizace projektu „Poznáváme krásy arboret” 

vyhlašují výtvarnou soutěž na téma 
 
 

„Jak si představujete arboretum“ 
 
 
Pravidla soutěže 
 

1) Organizátory soutěže jsou Arboretum Nový Dvůr (Slezské zemské muzeum)                  

a Arboretum Moravské brány v Ratiboři (Město Ratiboř). 

 

2) Cílem soutěže je rozvoj a zvýšení přeshraničního cestovního ruchu v Arboretu Nový 

Dvůr a Arboretu Moravské brány v Ratiboři.  

 

3) Soutěž je určena pro žáky 4. – 6. tříd základních škol v Opavě a Ratiboři. 

 

4) Doba trvání soutěže: 

- vyhlášení soutěže: 22. 5. 2017 

- termín odevzdání výtvarných prací: 22. 5. – 23. 6. 2017 do 15.00 hodin 

- ukončení soutěže a vyhlášení vítězů: 30. 6. 2017 

- předání výher: září 2017 v den slavnostního otevření naučné stezky 

„Zelená třída“ (přesný termín bude upřesněn začátkem září) 

 

5) Účastníci soutěže vytvoří kresbu na téma „Jak si představujete arboretum“ dle své 

fantazie a představy. 

 

6) Kresba musí být vytvořena ručně a samostatně, na papíře ve formátu A3, za použití 

libovolných výtvarných technik – kresba tužkou, pastelem, pastelkami, uhlem, 

temperou atd.   

 

7) Kresba musí být na zadní straně opatřena jménem a příjmením autora, názvem školy, 

třídou a učitelem.  

 

8) Do soutěže budou přihlášeny kresby, které budou odevzdány do stanoveného 

termínu zodpovědným pedagogem či jinou dospělou osobou (doporučujeme jednoho 

učitele jedné školy). 

 



                                                                                     
 

 

 

 

9) Výtvarné práce je nutné odevzdat osobně nebo prostřednictvím pošty: 

a. Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 31, 746 01 Opava – platí pro žáky 

základních škol v Opavě 

b. kancelář Arboreta Moravské brány v Ratiboři, ul. Markowicka 17, 47-400 

Racibórz – platí pro žáky základních škol v Ratiboři 

 

10) Vítězné práce budou vybrány odbornou komisí, která bude složena ze zástupců 

Slezského zemského muzea a Arboreta Moravské brány v Ratiboři. 

 

11) Výsledky soutěže budou zveřejněny 30. června 2017 na internetových stránkách 

organizátorů; učitelé budou vyrozuměni e-mailem nebo telefonicky a jsou povinni 

poskytnout tuto informaci také autorům prací.  

 

12) Z předložených prací vybere odborná komise 20 nejlepších prací (10 z České republiky 

a 10 z Polska). 

 

a. Vztahující se k účastníkům soutěže z Opavy 

Třída s nejvyšším počtem vítězů a další ocenění jednotlivci pojedou na 

slavnostní otevírání naučné stezky „Zelená třída“ v Arboretu Moravské brány 

v Ratiboři, během kterého obdrží vítězové knižní ceny. Ostatní účastníci obdrží 

atraktivní upomínkové předměty.  

 

b. Vztahující se k účastníkům soutěže z Ratiboře 

Autoři prací jakožto vítězové soutěže budou pozváni se svými učiteli na 

slavnostní otevření naučné stezky „Zelená třída“ v Arboretu Moravské brány 

v Ratiboři, během kterého obdrží knižní ceny. Ostatní vyrozumění účastníci 

budou rovněž pozváni spolu se svými učiteli na slavnostní otevření „Zelené 

třídy“ a obdrží atraktivní upomínkové předměty. 

 

13) Vítězné práce s označením jména a příjmením autora budou prezentovány na výstavě 

v areálu Arboreta Moravské brány v Ratiboři v rámci otevření „Zelené třídy“ a poté 

budou přesunuty a prezentovány v Arboretu Nový Dvůr.  

 

14) Všechny práce budou prezentované společně se jménem a příjmením autora na 

společné facebookové stránce arboret s názvem Poznáváme krásy arboret. Informace 

o výstavě budou uvedeny na webové stránce Slezského zemského muzea a také 

Arboreta Moravské brány v Ratiboři.   

 

   



                                                                                     
 

 

 

15) Odevzdané soutěžní práce se stávají vlastnictvím Slezského zemského muzea                

a Arboreta Moravské brány v Ratiboři a nebudou autorům vráceny. 

 

16) Práce mohou být využity k nekomerčním účelům organizátorům soutěže (na výstavu 

prací, propagaci arboret, realizace projektu atd.) – v takovém případě lze přistoupit 

k jejich fotografování a kopírování. 

 

17) Přihlášením do soutěže udělují soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů, 

které budou spojené s organizací soutěže a projektu. 

 

18) Školy, jejíž žáci se soutěže účastnili, se zavazují pečovat o své studenty v průběhu 

slavnostního předávání cen, které se bude konat při otevírání naučné stezky „Zelená 

třída“ v Arboretu Moravské brány v Ratiboři.    

 

  

 

Kontaktní osoby 

 

Mgr. Jana Nevřelová, Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 31, Opava, CZ,  

tel.: +420 778 528 220, e-mail: nevrelova@szm.cz  

 

Mgr. Piotr Kolarczyk, Arboretum Moravské brány v Ratiboři, Markowicka 17, Ratiboř, PL, 

tel.: +48 324 154 405, e-mail: arboretum.raciborz@interia.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž je realizována v rámci projektu „Poznáváme krásy arboret“ z Fondu mikroprojektů 

INTERREG V−A Česká republika−Polsko 2014−2020, č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000803. 


