
Malí vánoční umělci 
 

Výtvarná sout ěž otev řená všem d ětem a mladým lidem z celého sv ěta! 

 
Věková skupina začíná dětmi, které dokáží udržet tužku, a končí těmi, kdo jsou v posledním ročníku 
druhého stupně základní školy. Všechny děti mateřských i základních škol prvního i druhého stupně se 
kromě toho mohou zapojit i v kategorie „Video-selfie“. 
Do sout ěže je možné se p řihlásit bu ď individuáln ě, nebo prost řednictvím školy či třídy s výukou 
náboženství. 
 

PRAVIDLA SOUTĚŽE 
a) Účast je zdarma, neplatí se žádné zápisné. 
b) Tématem jsou "křesťanské vánoce" 
c) Školní výkres musí být dítětem vyhotoven bez zásahu jiných osob. 
d) Na zadní straně kresby je třeba čitelně uvést: 

Jméno a příjmení účastníka, třída, a také razítko a úplná adresa soutěžící 
školy (pokud se účastníte za danou školu). 

 
e) Je také nutné zaregistrovat se online s cílem usnadnit katalogizaci soutěžních výkresů. 
f) Přijímají se rovněž výkresy jednotlivců bez návaznosti na jakýkoli vzdělávací ústav. 
g) Soutěžit nemohou výkresy, které vznikly spoluprací dvou nebo více autorů. 
h) Je dovolena každá realizační technika, výkres však nesmí být zarámován. 
i) Zaslaný výkres nebude vrácen. 
j) Maximální přípustné rozměry výkresu jsou 25 x 35 cm 
k) Tentýž žák nemůže poslat dva výkresy 

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE: 

Všechny soutěžící výkresy musejí být doručeny do 20. listopadu na adresu: 

Concorso Internazionale « Piccoli Artisti » 

Santuario Gesù Bambino 

16011 – Arenzano (GE) Italy 
 
Všichni ú častníci obdrží ú častnický diplom. 

 



První porota vybere 1000 nejvýrazn ějších výkres ů, kterým bude udělen zvláštní certifikát a poté 

budou vystaveny v expozici Malého semináře v Arenzanu od 25. prosince 2019 do 2. února 2020. 
Nato v dalším kole vybere odborná porota z tohoto tisíce výkresů vítěze v následujících kategoriích: 
 
U všech sekcí: 

1. Absolutní cena 

2. Absolutní cena 

3. Absolutní cena 
 

Mateřská škola: 
1. Cena 

2. Cena 

3. Cena

 
Základní škola prvního stupně: 
Originalita         Technika              Spontaneita         Duchovní rozměr             Aktuálnost 

1. Cena              1. Cena                 1. Cena                  1. Cena                        1. Cena 

2. Cena              2. Cena                 2. Cena                  2. Cena                        2. Cena 

3. Cena              3. Cena                 3. Cena                  3. Cena                        3. Cena 
 
Základní škola druhého stupně: 
 

Originalita         Obsah poselství           Technika provedení 

1. Cena                1. Cena                            1. Cena                   

2. Cena                2. Cena                            2. Cena                   

3. Cena                3. Cena                            3. Cena                   

 
CENA VEŘEJNOSTI 
 
Od letošního roku může návštěvník výstavy v Malém semináři dát svůj hlas nejkrásnějšímu obrázku a 
to prostřednictvím QR kódu každého jednotlivého výkresu. Ten, který do 6. ledna 2020 (poslední den 
hlasování) obdrží nejvíce hlasů, získá „Cenu veřejnosti“. 
Oceněna budou rovněž „Videa-selfie “, která dokáží nejlépe zachytit, co je na křesťanských vánocích 
nejpodstatnější. 
Cena sestává z příslušné plakety a hodnotného uměleckého předmětu. 
Vítězové obdrží rovněž medaili soutěže. 
Výherci budou vyrozuměni dopisem a jejich výkresy zveřejní časopis Messaggero di Gesù Bambino. 

 
„Betlém s tvými nejbližšími“ - videa selfie 
 
Této kategorie soutěže se mohou účastnit jak děti z mateřských škol, tak žáci ze základních škol obou 
stupňů (případně středoškolští studenti), a to i s celými rodinami. Ani zde se neplatí žádné zápisné. 
Obsah:  Video Selfie s vašimi domácími jesličkami (betlémem)! Natočte video svým smartphonem, a to 
tak, aby byla vidět vaše rodina, váš betlém, a bylo zřejmé poselství, které chcete předat. 
Maximální délka videa:  30 sekund. 
Video bude odesláno  přes WhatsApp na číslo +39 3478242731 nebo přes Dropbox nebo Wetrasfert 
na adresu: concorsopiccoliartisti@gmail.com  
Spolu s videem je d ůležité uvést:  Jméno a příjmení, věk, třídu, školu a město. 
Výherci budou informováni prostřednictvím sítě WhatsApp nebo prostřednictvím e-mailové zprávy. 
Termín odevzdání:  6. ledna 2020 

Další informace naleznete na webu: www.piccoliartisti.org 


