
 

 

 

 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o. (SVK v Kladně), spolek Buštěhrad 

sobě a Buštěhradské muzeum Oty Pavla 

vyhlašují 

VÝTVARNOU SOUTĚŽ s tématem 

OTA PAVEL, známý i neznámý 

- Portrét Oty Pavla 

- Ilustrace k jeho knize či povídce 

- Vnitřní svět Oty Pavla - sport, ryby, voda,  

ale  i nemoc 

- Buštěhrad a Ota Pavel 
 

TYPY VÝTVARNÝCH TECHNIK:  

malba, kresba, grafika, koláž, fotografie  

 

PODMÍNKY ÚČASTI: 

 Výstavy se mohou zúčastnit autoři od 6 do 26 let. 

  Maximální formát plošné práce  50 x 70 cm. 

 Jsou přijímány max. 2 práce jednoho autora ve stejné výtvarné technice; ale jeden  

autor může zaslat práce v různých technikách.   

 Jsou přijímány pouze originály. Kopie nebo elektronické verze nebudou hodnoceny. 

Fotografie budou přijímány pouze na kvalitním fotopapíře. 

 Budou posuzovány pouze práce, které dodržují stanovené vyhlášené téma.  

 Práce větších rozměrů či práce nedostatečně označené budou vyřazeny. 

 

OZNAČENÍ VÝTVARNÝCH PRACÍ: 

 Pro označení výtvarných prací použijte přiložený štítek, který přilepte na zadní stranu 

práce.  

 Štítek musí být vyplněný čitelně a tiskacími písmeny, nejlépe na PC. 

 Bez kompletního vyplnění a podpisu – povolení s nakládáním díla  - nebudou práce 

zařazeny do soutěže. 



 

HARMONOGRAM: 

18. 3. 2019   vyhlášení soutěže 

29. 5. 2019  uzávěrka soutěže, do tohoto data musí být práce doručené na adresu 

knihovny 

5. 6. 2019  vyhlášení výsledků na webových stránkách SVK v Kladně 

(www.svkkl.cz) a spolku Buštěhrad sobě (www.bustehrad.cz) 

19. 6. 2019   vernisáž výstavy v prostorách SVK v Kladně a předání cen 

20. 6. - 10. 9. 2019  výstava oceněných prací v prostorách SVK v Kladně 

 

Po skončení výstavy v SVK v Kladně budou vybrané práce prezentovány v Buštěhradském 

muzeu Oty Pavla a v kalendáři SVK a BS na rok 2020. 

 

KATEGORIE: 

1. Kategorie 6–9 let 

2. Kategorie 10–14 let 

3. Kategorie 15–18 let 

4. Kategorie 19–26 let 

 

Pokud se oceněný autor zúčastní za školu, bude mít jeho  

třída (max. 30 dětí a pedagog) od 19. 6. do 31. 12. 2019  

vstup do Buštěhradského muzea Oty Pavla zdarma. 

 

Zaslané práce se nevracejí a zůstávají v majetku spolku 

Buštěhrad sobě. 

 

Soutěžní práce musí být fyzicky doručeny na uvedenou adresu nejpozději  29. 5. 2019: 
 
 

Výtvarná soutěž Ota Pavel 
Ivona Kasalická 
Středočeská vědecká knihovna v Kladně 
Gen. Klapálka 1641 
272 01 Kladno 
 

 

Těšíme se na Vaše práce! 

Kolektiv knihovny i spolku Buštěhrad sobě 

http://www.svkkl.cz/
http://www.bustehrad.cz/


ŠTÍTEK PRO OZNAČENÍ PRACÍ – PRO ŠKOLY 

 

OTA PAVEL – ZNÁMÝ I  NEZNÁMÝ  

Název práce  

Jméno  Věk  

Příjmení  Rok nar.  

Škola, adresa  

 

Jméno a email 
pedagog 
 

 E-mail 
rodiče 

 

Tímto poskytujeme souhlas s volným 
nakládáním s dílem a uveřejněním jeho 
fotografie i informací o oceněném autorovi 
(podepisuje pedagog školy, která práce 
zasílá) 
 

Jméno tiskace a pozice + podpis 

 

 

 ŠTÍTEK PRO OZNAČENÍ PRACÍ – PRO JEDNOTLIVCE 

 

OTA PAVEL – ZNÁMÝ I  NEZNÁMÝ   

Název práce  

Jméno  Věk  

Příjmení  Rok nar.  

Adresa  

 

E-mail, telefon  E-mail 

rodičů 

 

Tímto poskytuji souhlas s volným 
nakládáním s dílem a uveřejněním 
jeho fotografie i informací o 
oceněném autorovi (podepisuje 
autor práce nad 15 let, za  mladší 
podepisuje rodič) 

Jméno tiskace + podpis 

 


