
Knihovny Euroregionu Nisa 
vyhlašují 

12. výtvarnou soutěž 
Krakonoš a jeho pohádkoví přátelé ze tří zemí 

 
Pravidla 12. výtvarné soutěže „Krakonoš a jeho pohádkoví přátelé ze tří zemí 

 
1. Soutěž je určena dětem a mládeži od 7 do 19 let z Polska, Německa a České 

republiky. 

2. Účastníci připraví 1 soutěžní práci libovolnou výtvarnou technikou: kresba, 
malování, koláž, grafika, fotografie, nalepovaný obrázek apod. Velikost prací je 
libovolná, maximální rozměr pracíje 70 x 100 cm. 

3. Námětem soutěžní práce má být postava Krakonoše nebo jiná pohádková postava 
z oblasti Euroregionu Nisa (viz naše tipy na pověsti z regionu), případně místní 
příroda – rostliny a zvířata. 

4. Na soutěžní práci (zezadu) uveďte název a krátký popis vašeho díla (nejmladším 
soutěžícím můžou s popisem pomoci dospělí), dále přidělené heslo a svůj věk. 

5. K soutěžní práci je třeba přiložit obálku, na které bude napsáno heslo (získáte od 
knihovnice). Do obálky vložíme vyplněný soutěžní lístek (přihlášku). 

6. Do soutěže se mohou přihlašovat i skupinové práce. 

7. Nejzazší termín odevzdání prací je 29. dubna 2022. 

8. Práce budou vyhodnoceny do 31. května 2022. Výherci získají ceny a diplomy.  

9. Vyhlášení výsledků a předávání cen proběhne v červnu 2022 v Jelení Hoře v Polsku, 
nominovaní obdrží pozvánku e-mailem. 

10. Soutěžní práce s výše uvedenými náležitostmi odevzdejte v oddělení pro děti a 
mládež v Městské knihovně Semily. Soutěžní lístek (přihlášku do soutěže) můžete 
vyplnit na místě, nebo stáhnout z našich webových stránek www.knihovnasemily.cz a 
donést vyplněnou společně se soutěžní prací.  

 
 

Náměty na soutěžní práce 
 

1. Krakonoš, vládce a dobrý duch Krkonoš 
2. Rostliny / zvířata z Krakonošovy zahrádky 
3. Krakonošovi přátelé – pohádkové postavy z místních pověstí 

 

Knihovnice z oddělení pro děti a mládež vybraly několik tipů na místní pověsti, ve kterých vystupují 
nadpřirozené postavy k vašemu ztvárnění. Na oddělení jsou k nahlédnutí i zapůjčení různé knihy 
k tématu. V březnu 2022 proběhne také výtvarná dílna k soutěži (termín a podrobnosti uveřejníme na 
našem webu www.knihovnasemily.cz a Facebooku).  


