
 

 
Pravidla mezinárodní soutěže 
Mezikulturní hledání v umění 

"M ůj jiný" 
 
 
I. Pořadatel soutěže 
 
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi, 
Polsko 
 
II. O soutěži 
 
"Tohle je můj jiný.  Jestli se řízením osudu  potká s  nějakým jiným - pro něho     
jiným– tři odlišnosti budou pro něho najdůležitejší: rasa, národnost, náboženské   
vyznaní.  Hledám, co mají společné, co je spojuje. Ty odlišnosti obsahují 
obrovské emoční napětí, tak velké, že někdy je  můj jiný  nekontroluje. " 
[Ryszard Kapuściński] 
Chceme, aby účastníci soutěže patřili k otevřené společnosti, v níž je možné    
mírové soužití společenství různých kulturně, etnicky, nábožensky a národnostně. 
 
III.  Cíl soutěže 
 
Podporovat myšlenku tolerance a zápas s  předsudky, nepřátelstvím,  xenofobií  a  
nevědomostí . Neznalost kultury , jazyku, náboženství nebo jiných obřadů  národů, 
komunit nebo skupin posiluje stereotypy a ovlivňuje xenofobní postavy  a chování. 
 
IV.  Pravidla  účasti 
 
Soutěž je určena studentům všech typů středních uměleckých škol. 
 
V. Podmínky soutěže 
 
      a)Výtvarné kategorie: 
      - kresba 
      - malba 
      - grafika 
      - fotografie 
      - prostorové práce     
      b)Rozměry prací :- 
      - kresba a malba -  minimálně formát  A3 
      - grafika, fotografie -  minimálně formát A3                                                                 



      - plakát -  minimálně formát A3   
      - prostorové práce - formát minimálně 20 cm x 20 cm x 15 cm 
      c) Náklady na  přípravu a dodání práce do soutěže hradí účastník soutěže. 
      d) Každý účastník může poslat maximálně  3 práce. 
      e) Soutěžní výtvarné práce zaslané pořadateli nebudou vráceny a přechází  do   
          jeho vlastnictví. 
      f) Každá práce musí být čitelně označena následujícími údaji o autorovi a jeho   
         práci: jméno a příjmení autora, věk, třída, název a adresa školy, údaje o práci   
        (titul a technika) a jméno učitele, pod vedením, kterého byla práce  provedena. 
    
VI. Práce zasílejte na adresu: 
 
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w   
Łodzi Gandhiego 14, 91-012 Łódź, Polsko 
Termín uzávěrky soutěže: 14. 02.2014 
Termín vyhlášení výsledku soutěže 14. 03.2014 
 
VII. Hodnocení prací  a rozdělení cen se ujme hodnotitelská komise,  jmenovaná   
ředitelem Centra Uměleckého Vzdělávání. 
           
VIII. Rozhodnutí poroty je konečné. 
 
IX. Výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách školy         
www.plastyklodz.pl 
Vítězné práce budou prezentovány na výstavě. 
Podrobné informace o soutěži, uděluje komisař soutěže      
piotr_izydorczyk@wp.pl 
 


