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PRAVIDLA ÚČASTI: VÝTVARNÁ SOUTĚŽ  

 

na téma: 

 

„ V RYTMU ČARDÁŠE “ 

 
 

Termín konání: 25. října 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo konání: kostel sv. Václava (vedle Domu umění), Pekařská 12, 746 01 Opava 

 

 

Výtvarná soutěž je určena pro děti ve věku 6-15 let, a to nejen pro děti základních škol, ale 

také pro děti z dětských domovů či pro děti navštěvující NZDM nebo jiné zařízení. 

 

Harmonogram soutěže: 

září - říjen 2022 - výběrová kola soutěže (škola a organizace si zajistí sama) 

do 3. října 2022  - zaslat přihlášku (viz Příloha č. 1) 

do 17. října 2022 - zaslat návratku (viz Příloha č. 2) a soutěžní práce včetně 

  komentářů do sídla organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 

25. října 2022 - finále soutěže 

 

Časové rozvržení soutěže:   

  Bude upřesněno 

 

Kategorie : 1. kategorie    6 – 8 let 

 2. kategorie    9 – 11 let 

  3. kategorie  12 – 15 let 

 

Čardáš 

 maďarský lidový tanec, šířený převážně romskými hudebními soubory 

 původ čardáše je v maďarskýh verbuňcích – tancích, které od 18. st. provázely získávání mužů 

do vojska. Původní verbuňky začínaly pomalým tancem, po kterém následoval tanec rychlý – 

čardáš 

 čardáš byl výlučně mužský tanec, nebo párový tanec, při němž se muž odlučuje od ženy a sólově 

improvizuje. V první polovině 19.století pomalá část verbuňků vymizela. Dnes tančí čardáš 

sólově i ženy a můžeme ho vidět v tradičním rómském repertoáru v Maďarsku, na Moravě a ve 

Slovensku, ale také v přihraničních oblastech ve Slovinsku a Chorvatsku   

 čardáš se stal s postupem času tradičním romským tancem, který se hojně tančí při všech 

oslovách a kulturních akcích 
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Informace k vystavení výtvarných prací: 

- za organizaci je možné přihlásit maximálně 2 soutěžící do každé kategorie (celkem 6 

soutěžících). 

- výtvarná technika: kresba nebo malba na papír formát A3 

- každá soutěžní práce musí být řádně označena (jméno, věk, název práce, zařízení - čitelně na 

zadní straně práce) 

- ke každé práci nutno přiložit komentář autora o povaze a představení práce (cca 2 řádky) – 

možno zaslat elektronicky na e-mailovou adresu michaela.flaskova@eurotopia.cz nebo 

odevzdat osobně při předávání soutěžních prací do 17. října 2022 

- jednotlivé soutěžní práce bude hodnotit tříčlenná porota složená z odborníků, donorů a 

zástupců spolupracujících organizací 

Výtvarné práce všech soutěžících budou následně použity v rámci výstavy spojené 

s vernisáží v Krnově. Termín a místo výstavy bude soutěžícím upřesněn. 
 

Informace k průběhu soutěžního dopoledne: 

- za organizaci se v den konání soutěže přímo zúčastní 1 – 2 soutěžící z každé kategorie, který 

se  může zapojit do společné výtvarné práce 

- výtvarná práce bude realizována na volné téma, výtvarný materiál bude k dispozici na místě 

konání akce 

  

Podmínky k účasti: 

- Cestovné hradí vysílající zařízení. 

- s sebou si přivezte svačinu a pití, drobné občerstvení pro soutěžící bude zajištěno. Občerstvení 

zajištěné organizací Eurotopia bude dětem předáno po skončení soutěže. 

- přihlášku do soutěže (viz Příloha č. 1) zasílejte nejpozději do 3. října 2022 na e-mailovou 

adresu michaela.flaskova@eurotopia.cz 

- návratky (viz Příloha č. 2) zasílejte nejpozději do 17. října 2022 na e-mailovou adresu 

michaela.flaskova@eurotopia.cz 

- soutěžní práce můžete zaslat nebo předat osobně do 17. října 2022 na adrese: 

 

EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 

Zacpalova 27 

746 01 Opava 

 

- v den konání soutěže, při prezenci účastníků soutěže, je nutné odevzdat rodiči (zákonným 

zástupcem) podepsaný informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů a  pořizováním 

fotodokumentace (viz Příloha č. 5) 

- Soutěžící může reprezentovat pouze jednu organizaci, tzn. nemůže soutěžit současně za 

základní školu, která se do soutěže přihlásí, a za neziskovou organizaci, s níž spolupracuje.  

 

Doprovod dětí z každého zařízení zodpovídá za jejich bezpečnost a chování v průběhu 

soutěže. 

mailto:michaela.flaskova@eurotopia.cz
mailto:michaela.flaskova@eurotopia.cz


EUROTOPIA.CZ, o.p.s.  

Zacpalova 27, Opava, 746 01  

IČO : 258 52 345 

DIČ: CZ2585234 

 

 

 

PRAVIDLA ÚČASTI: PĚVECKÁ SOUTĚŽ 
 

volné téma 

 

Termín konání: 25. října 2022 

Místo konání: kostel sv. Václava (vedle Domu umění), Pekařská 12, 746 01 Opava 

 

 

Pěvecká soutěž je určena pro děti ve věku 6-15 let, a to nejen pro děti základních škol, ale také 

pro děti z dětských domovů či pro děti navštěvující NZDM nebo jiné zařízení. 

 

Harmonogram soutěže: 

září - říjen  2022 - výběrová kola soutěže (škola a organizace si zajistí sama) 

do 3. října 2022 - zaslat přihlášku (viz Příloha č. 3) 

do 17. října 2022 - zaslat návratku (viz Příloha č. 4) 

25. října 2022 - finále soutěže  

 

Časové rozvržení soutěže:         
Bude upřesněno 

 

 

Soutěžní kategorie:  

1. jednotlivec 

 věková kategorie    6 – 8 let 

 věková kategorie    9 – 11 let 

 věková kategorie  12 – 15 let 

 

2. duet 

                            věková skupina   6 – 10 let 

                            věková skupina 11 – 15 let 

 

3. malá pěvecká skupina do 8 členů 

věková kategorie   6 – 10 let 

                        věková kategorie 11 – 15 let  

 

 

Informace k soutěži: 

- žáci budou soutěžit v soutěžních kategoriích „jednotlivec“, „duet“ a „malá pěvecká 

skupina do 8 členů“. 

- do každé kategorie je možné přihlásit maximálně 2 soutěžící (vystoupení) za organizaci (tedy 

celkem 14 vystoupení) 
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- každý soutěžící jak v kategorii „jednotlivec“, „duet“, tak v kategorii „malá pěvecká skupina 

do 8 členů“ si připraví 1 soutěžní píseň. 

- soutěžící si může zvolit českou nebo cizojazyčnou (romskou, slovenskou, anglickou…) píseň 

- k dispozici bude mikrofon, klavír. Nebude umožněn hudební doprovod na reprodukovanou 

hudbu 

- je povolen vlastní hudební doprovod – doprovázející osoba, kamarád… (nejsou k dispozici 

hudební nástroje k zapůjčení) 

- jednotlivá vystoupení bude hodnotit tříčlenná porota složená z odborníků, donorů a zástupců 

spolupracujících institucí 

- přihlášku do soutěže (viz Příloha č. 3) zasílejte nejpozději do 3. října 2022 na e-mailovou 

adresu michaela.flaskova@eurotopia.cz 

- návratky (viz Příloha č. 4) zasílejte nejpozději do 17. října 2022 na e-mailovou adresu 

michaela.flaskova@eurotopia.cz 

- Cestovné hradí vysílající zařízení. 

- s sebou si přivezte svačinu a pití, drobné občerstvení pro soutěžící bude zajištěno.  

- v den konání soutěže při prezenci účastníků soutěže je nutné odevzdat rodiči (zákonným 

zástupcem) podepsaný informovaný souhlas informovaný souhlas se zpracováním osobních 

údajů a  pořizováním fotodokumentace (viz Příloha č. 5) 

- v případě účasti dítěte na výtvarné i pěvecké soutěži současně, stačí odevzdat rodiči 

podepsaný informovaný souhlas s pořizováním fotodokumentace pouze v jednom 

vyhotovení. 

- soutěžící může reprezentovat pouze jednu organizaci, tzn., nemůže soutěžit současně za 

základní školu, která se do soutěže přihlásí, a za neziskovou organizaci, s níž spolupracuje  

 

Doprovod dětí z každého zařízení zodpovídá za jejich bezpečnost a chování v průběhu 

soutěže. 
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