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Výtvarná soutěž „Kouzlo Indie“ 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Velvyslanectví Indické republiky v Praze a Dům 
zahraniční spolupráce vyhlašují výtvarnou soutěž „Kouzlo Indie“. 

Soutěž je otevřena žákům a žákyním ve věku 6 – 10 let a 11 – 15 let na všech typech základních škol 
a v ročnících gymnázií odpovídajících druhému stupni základních škol a žákům a žákyním základních 
uměleckých škol. 

Kategorie A): žáci a žákyně ve věku 6 – 10 let 

Kategorie B): žáci a žákyně ve věku 11 – 15 let 

Kdy soutěž probíhá? 

22. 3. - 26. 4. 2022 

Jaké je zadání? 

Nakreslit obrázek velikosti A4 na téma „Kouzlo Indie“. Soutěžní dílo může zachycovat elementy 
indické kultury, umění i přírody, významné osobnosti i symbolické obrazy, které má autor díla ve 

svých představách s Indií spojeny. 

Kdo se může zúčastnit? 

Kategorie A) žáci a žákyně základních škol a základních uměleckých škol ve věku 6 – 10 let 

 Kategorie B) žáci a žákyně druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií, žáci       
a žákyně základních uměleckých škol ve věku 11 – 15 let 

             Každý účastník se může zapojit pouze v jedné z kategorií s jedním soutěžním příspěvkem. 

Vyhlášení výsledků: 

Vítězové – autoři děl, která se umístila na 1. – 3. místě v obou kategoriích, budou pozváni na 
společenskou akci pořádanou Velvyslanectvím Indické republiky v Praze. Při této příležitosti dojde 
k vyhlášení pořadí vítězných prací a jejich autoři obdrží drobné ceny, které poskytlo Velvyslanectví 

Indické republiky v Praze spolu s Domem zahraniční spolupráce.  

Kam a dokdy zaslat soutěžní příspěvek? 

Nejpozději do 26. 4. 2022 poštou na adresu: 

Mgr. Kristýna Frantová 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Českomoravská 2420/15 

190 00 Praha 

Rozhoduje otisk poštovního razítka 

 

Závazné podmínky a pravidla účasti: 

Díla jednotlivých žáků a žákyň z jedné třídy mohou být zaslána souhrnně v jedné zásilce označené 
slovy „Soutěž – Indie“.  

Na zadní straně každého soutěžního díla musí být uvedeno jméno, příjmení a věk autora a název díla.  

Součástí díla je vyplněná přihláška do soutěže, která musí obsahovat název a adresu školy, kontaktní 
osobu včetně e-mailu a telefonního čísla, jména, příjmení a věk soutěžících a název soutěžního díla.  
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Ke každému soutěžnímu dílu musí být připojen souhlas zákonného zástupce autora díla se 
zpracováním osobních údajů autora díla (ve výše uvedeném rozsahu) pro účely vyhodnocení soutěže 

a s jejich předáním Velvyslanectví Indické republiky v Praze pro účely vyhlášení výsledků a předání 
cen.  

Do soutěže mohou být přijata pouze soutěžní díla, u nichž zákonný zástupce autora díla poskytnou 
rovněž souhlas s jejich zveřejněním a rozšiřováním bez nároku na honorář. 

Na základě souhlasu budou osobní údaje uchovávány nejdéle do 31. 12. 2027. Správcem osobních 
údajů je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým 

osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz. V případě dotazů může účastník 
využít adresu gdpr@msmt.cz. 

 

Účastník svou účastí v soutěži potvrzuje, že je autorem poskytnutého soutěžního příspěvku.  

Vyhlašovatelé jsou oprávněni soutěžní příspěvek užít všemi způsoby, bezplatně, nevýhradně, časově 
a územně neomezeně. Vyhlašovatelé si vyhrazují právo soutěž kdykoliv zrušit v plném rozsahu či zrušit 

její část a vyrozumět   o tom přihlášené účastníky.   

Kontaktní e-mail soutěže: kristyna.frantova@msmt.cz 

Přihláška do soutěže 

Prohlášení zákonného zástupce 
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