
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Organizátor soutěže 
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje celorepublikovou výtvarnou soutěž s názvem Víš, co jíš? Zdravě  
a s chutí pro děti z přípravných tříd a 1. – 3. tříd základních škol. 
 

II. Téma soutěže 
Tématem soutěže je výtvarné znázornění představy zdravých a chutných potravin očima dětí. 
Soutěžící by ve svých dílech měli zachytit potraviny, které považují za prospěšné zdraví, které mají 
rádi a považují za chutné.   
 

III. Zadání a pravidla soutěže 
Do soutěže se mohou zapojit děti z přípravných, prvních, druhých a třetích tříd základních škol. 
Přijímají se kresby a malby vytvořené jakoukoli technikou ve formátu A3. Práce žáků se vždy posílají 
souhrnně za celou třídu. Každý žák může soutěžit pouze s jednou prací. Ke každé práci musí být 
čitelně uveden název, jméno a příjmení, věk, třída, adresa školy, kraj, telefonní kontakt a kontaktní e-
mail.  
Své práce posílejte v obálce s heslem „SOUTĚŽ“ na adresu Ministerstvo zemědělství, Odbor 
komunikace, Těšnov 17, 110 00 Praha 1 do 15. května 2014.  

 
IV. Soutěžní ceny 

 
1. místo horské kolo 
2. místo koloběžka 
3. místo sportovní náčiní 
 
Pro školy všech tří výherců uspořádá Ministerstvo zemědělství zábavně-výukový pořad dvojice 
Vanda a Standa spojený s předáním ceny. 



 

 

 

V. Harmonogram soutěže 
 
Vyhlášení soutěže – 4. dubna 2014 
MZe odešle plakát a pravidla soutěže na jednotlivé zřizovatele škol v České republice a zveřejní 
informaci o soutěži na webovém portálu eAGRI. 
 
Uzávěrka zasílání soutěžních prací – 15. května 2014 
Jednotlivé třídy (příp. jednotlivci) mohou své dílo poslat v období od 4. dubna do 15. května 2014 
v obálce s heslem „SOUTĚŽ“ na adresu Ministerstva zemědělství, Odbor komunikace, Těšnov 17, 110 
00 Praha 1. 
 
Zveřejnění výsledků – 1. června 2014 
Porota složená ze zástupců vyhlašovatele soutěže vybere tři nejlepší díla, která budou uveřejněna na 
webových stránkách eAGRI včetně jmen vítězů. 
  
Ocenění vítězů  
Ministerstvo zemědělství uspořádá pro školy všech tří výherců zábavně-výukový pořad dvojice Vanda 
a Standa spojený s předáním ceny. Program se uskuteční v prostorách základní školy daného výherce. 
Termíny konání budou stanoveny po dohodě se zástupci vedení škol. 
 

VI. Kontakt 
Ministerstvo zemědělství 
Odbor komunikace 
Zuzana Janetzká 
+420 722 500 508 
+ 420 221 813 021 
 
Organizátor si vyhrazuje právo se zaslanými díly volně disponovat a využít je pro publikační, 
propagační a jiné účely ve sdělovacích prostředcích, vystavovat je apod. Každý soutěžící nebo jeho 
zákonný zástupce či školské zařízení zasláním práce do soutěže projevuje souhlas s těmito 
podmínkami.  
  

VII. Ostatní ustanovení  
 
V rámci této soutěže si organizátor vyhrazuje právo vyřadit soutěžní dílo splňující jednu či více z 
následujících podmínek: 

a) je v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky,  
b) obsahuje jakákoli nevhodná vizuální či slovní vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými 

mravy, 
c) obsahující vizuální, slovní či jiné informace nebo součásti, jež mohou porušovat práva 

duševního vlastnictví související s právem autorským nebo průmyslová práva nebo jiná práva 
třetích osob nebo jež mohou vést k nekalému soutěžnímu jednání,  

d) obsahuje neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení 
původu, k nimž přísluší výhradní právo jinému, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné,  

e) jakýmkoli jiným způsobem by mohlo poškodit dobré jméno organizátora. 
 

Organizátor neodpovídá za případnou ztrátu, poškození či zničení obsahu zásilek v rámci poštovní 
přepravy ani za jejich řádné doručení na adresu organizátora. 
 
Účastí v soutěži a zasláním soutěžního díla vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly soutěže. 
Zároveň vyjadřuje svůj souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v 



 

 

platném znění, se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní 
kontakt a e-mailová adresa pro účely této soutěže. 
 
Účastí v soutěži dále uděluje soutěžící organizátorovi bezúplatně výhradní licenci k užití díla, a to ke 
všem způsobům užití v době poskytnutí známým a/nebo v budoucnu vzniklým včetně možnosti 
provádět úpravy děl, v neomezeném rozsahu, nekomerčně, na celou dobu trvání majetkových práv, 
pro území celého světa.  
 
V rámci užití díla je organizátor oprávněn užít dílo vcelku nebo jeho část, nejen v jeho původní 
podobě (tj. v jaké bylo účastníkem odevzdáno), ale i v podobě díla vzniklého úpravou a jinou změnou 
díla, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem, zařazením do 
souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomu účelu je organizátor oprávněn dílo 
upravovat a jinak měnit. 

Organizátor je oprávněn tato pravidla kdykoliv změnit. V takovém případě pozbývá účinnosti 
předcházející znění pravidel a soutěž se řídí změněnými pravidly. Pravidla a jejich případné změny 
budou po celou dobu konání soutěže trvale zveřejněny na internetové stránce 
http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/detska-soutez/. 
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