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Uzávěrka:   20 listopad 2021
Téma: Narození Ježíška
Účastníci:  děti a mládež z celého světa
Ceremoniál předání cen:  neděle 23. ledna 2022
Výstava výkresů:  Od 25/12/2021 do 02/02/2022
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Zúčastni se SÁM 

  nebo se svou 

    TŘÍDOU



Kategorie
Video-Selfie

Santuario di Gesù Bambino di Praga 
16011, Arenzano (GE).  ITALY 
Tel. (+39) 010.91.27.113
concorsopiccoliartisti@gmail.com

                                                Možnost účasti: jednotliví žáci základních škol
                                                      prvního stupně, druhého stupně a škol středních.
                                                     Obsah:  video Sel�e 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. Spolu s videem je důležité uvést: jméno, příjmení a třída.
Uzávěrka pro odeslání videa: 6. leden 2022
Spedice: video bude odesláno přes WhatsApp na číslo +39 3478242731 nebo na adresu                                                             
concorsopiccoliartisti@gmail.com 
Ceremoniál předání cen: v neděli 23. ledna 2022 bude o�ciálně vyhlášen vítěz a jeho video bude 
promítáno na velké projekční plátno. Všichni účastníci jsou tedy srdečně zváni!
Ochrana osobních dat: videa vítězů budou zveřejněna na velkém projekčním plátně během ceremoniálu 
předávání cen, dále též na webové stránce piccoliartisti.org a na YouTube. 

Hodnocení:

Kurýra použijte
pro zahraniční

země a pro zásilky
blízké datu

vypršení platnosti

Všechny výkresy účastníků musejí být doručeny 
na adresu Soutěže nejpozději do 20. listopadu 2021

Výkresy zašlete sem:Absolutní ceny (vítězové soutěže)
Bez ohledu na věk             1., 2., 3. cena
Mateřská škola:      1., 2., 3. cena
Základní škola prvního stupně: 
Originalita                         1., 2., 3. cena
Technika                           1., 2., 3. cena
Spontaneita                       1., 2., 3. cena    
Duchovní rozměr               1., 2., 3. cena
Aktuálnost                        1., 2., 3. cena

Základní škola druhého stupně: 
Originalita                        1., 2., 3. cena
Technika provedení           1., 2., 3. cena
Obsah poselství                1., 2., 3. cena  

Cena veřejnosti
Návštěvníci expozice výkresů budou moci 
dát svůj hlas nejkrásnějšímu obrázku a to 
prostřednictvím QR kódu každého jednotlivého 
výkresu. Poslední den hlasování: 6. ledna 2022.

• Účast: zdarma, neplatí se žádné zápisné 
• Soutěžící: žáci školy či tříd s výukou náboženství, děti navštěvující oratoř, mládež farních společenství.
• Způsob: na adresu sídla soutěže může být účastníkem zaslán pouze jediný papírový výkres. 
• Téma: narození Ježíška.
• Charakteristiky: maximální přípustné rozměry výkresu jsou 25 x 35 cm. Je dovolena jakákoliv
  realizační technika. 
• Vyhotovení: soutěžit nemohou výkresy, které vznikly spoluprací dvou nebo více autorů.
• Vlastnictví: zaslané výkresy nebudou vráceny, nýbrž archivovány v prostorách Poutního chrámu.
• Ochrana osobních dat: osobní data jsou chráněna normou Zákona. Fotografie a videa pořízená během 
  závěrečného předání cen mohou být zveřejněny na webových stránkách. Soutěže a v časopise 
  vydávaného Poutním chrámem. Ihned po zápisu soutěžící automaticky obdrží podmínky ochrany svého 
  soukromí spolu také se soutěžními pravidly.

Vyučující, kteří chtějí dát svým žákům možnost zúčastnit se naší soutěže, je musí povinně zapsat prostřed-
nictvím webové stránky piccoliartisti.org nebo zaslat jejich digitální seznam (ve formátu excel či word) na 
adresu concorsopiccoliartisti@gmail.com  Ve výhodě jsou všichni, kdo se v minulých letech soutěže už 
účastnili. Na zadní straně jednotlivých výkresů je třeba čitelně uvést: Jméno a Příjmení účastníka, jeho Věk 
a úplnou Adresu. Jedná-li se o balík, vložte dovnitř list papíru se seznamem soutěžících. 

Ceny: všichni účastníci obdrží účastnický diplom na památku. Těm nejvýraznějším výkresům v počtu 1.300 
bude udělen zvláštní certifikát a poté budou vystaveny pro veřejnost (s uvedeným jménem, příjmením a 
též třídou, kterou navštěvují) v expozici Malého semináře v Arenzanu od 25. prosince 2021 do 2. února 
2022.

Vítězové: obdrží oznámení doporučenou poštou. Jejich výkresy budou zveřejněny v časopise Poutního 
chrámu, na webové stránce piccoliartisti.com a promítány na velkém projekčním plátně v den ceremoniálu 
udílení cen. Toho se mohou účastnit dne 23. ledna 2022. Jejich cena bude sestávat z příslušné plakety a 
hodnotného uměleckého předmětu. 


