
ČANF a ČT:D – celorepubliková výtvarná soutěž „Putování Duháčka a Johanna 
Antarktidou“

Podmínky výtvarné soutěže pro děti

Slavnou dětskou  postavičku ČT:D Duháčka a maskota ČANF Johanna jsme vzali  s českými 
vědci v letošní sezóně do Antarktidy, do prostředí české vědecké stanice Johanna Gregora 
Mendela. Tuto stanici vlastní  Masarykova univerzita Brno a nachází  se na ostrově Jamese 
Rosse.  Každoročně  zde  naši  botanikové,  geologové  a  klimatologové  zkoumají  proměny 
zdejšího ekosystému. 

    Na podporu této české polární vědy nově vznikl Český antarktický nadační fond, který má 
za  úkol  podporovat  vědeckovýzkumné  činnosti  zejména  v  oblasti  Antarktidy  a  zároveň 
podporovat  zájem  o  související  odborné  vědecké  vzdělávání  na  všech  úrovních  českého 
školství.  Jednou z možností  jak zvýšit  zájem o studium takto zaměřených oborů je  využití 
cílené hravé formy pro děti a mládež. 

Cílem soutěže je podpořit tvůrčí potenciál žáků a rozvíjet jejich výtvarnou tvořivost v úzké 
spojitosti s realizovanou cestou Duháčka a Johanna do Antarktidy.

Předmět soutěže:

Předmětem soutěže jsou kolektivní malířská díla dětí vytvořená výtvarnými technikami – 
malba, kresba, grafika, koláž, prostorový objekt. Přihlásit se mohou žáci ve věku 6-11 let /
1.stupeň ZŠ/

Organizace soutěže:

Vyhlašovatelem soutěže je Český antarktický nadační fond (ČANF) . Soutěž odborně a 
organizačně zajišťuje Český antarktický nadační fond, Palachova 457, 290 01 Poděbrady

Účastník soutěže:

Účastníkem soutěže mohou být autorské kolektivy nejméně tři, nejvýše však pěti dětí 
odpovídajících věkem, reprezentující pod vedením svého pedagoga základní školu.

Věková kategorie a téma soutěže:

kategorie (6 -11 let)

téma: „Putování Duháčka a Johanna Antarktidou“

Anotace soutěže:

Děti sledovali cestu Duháčka a Johanna s českými vědci Antarktidou, mohou si dohledat 
informace z této cesty např. na www.antarcticfoundation.cz  Seznámili se s životem 

http://www.antarcticfoundation.cz/


v Antarktidě, s prací českých vědců na vědecké stanici ,  seznámili  se s malebností a 
specifičností ledové krajiny a své pocity a vjemy se snaží promítnout do svých děl.

Přihlášení do soutěže:

Závaznou přihlášku k účasti v soutěži podává za autorský  tým  pedagog  prostřednictvím 
školy do 30. 3 2016 organizátorovi soutěže – ČANF.  Přihlásit se je možné pouze elektronicky, 
přihláška bude zveřejněna na webových stránkách organizátora soutěže 
www.antarcticfoundation.cz 

Harmonogram soutěže:

29. 2. 2016 – vyhlášení soutěže

do 30. 3. 2016 – termín odeslání závazných přihlášek škol do soutěže

od 2. – 15. 5. 2016 – zaslání výtvarných děl na adresu Český antarktický nadační fond, 
Palachova 457, 290 01 Poděbrady

16. 5. 2016 – hodnocení děl porotou a zveřejnění výsledků na www.antarcticfoundation.cz 

10. 6. 2016 – Pozvání čtyř vítězných škol na zábavný program s tvůrčími výtvarnými, ale i 
odbornými dílničkami za účasti ČANF a ČT:D /Hotel DAP Praha/

Rozsah, charakter a adjustace soutěžních děl:

a/ jedna škola může přihlásit jen jedno nejpovedenější vybrané soutěžní dílo

b/ díla musí být vytvořena na podkladu min. velikosti 30 x 30 cm a max. 150 x 100 cm

c/ do soutěže předaná díla musí být ze zadní strany opatřena čitelným popiskem – název 
školy, jména žáků a název díla – popř. slovní popis díla

d/ zaslaná díla do soutěže jsou nevratná a mohou být publikována dle možností 
vyhlašovatele nebo organizátora soutěže

Porota soutěže:

Odborná porota má 3 členy a jmenuje jí vyhlašovatel soutěže

Porotce hodnotí:

a/ zasazení do tématu

b/ originalitu, kreativitu, myšlenku

c /rozsah užití dané techniky, kvalitu práce

d/ celkový dojem

http://www.antarcticfoundation.cz/
http://www.antarcticfoundation.cz/


Ocenění:

Ocenění vítězným kolektivům bude předáno zástupcem vyhlašovatele během slavnostního 
programu v Praze. Oceněními udělovanými nejlepším 4 dílům jsou věcné ceny. Vítězné 4 
kolektivy budou společně se svoji celou třídou pozváni 10. 6. 2016 do Hotelu DAP, kde bude 
probíhat zábavný program s tvůrčími výtvarnými, ale i odbornými dílničkami za účasti ČANF a 
České televize.

Závěrečná ustanovení:

Proti rozhodnutí vyhlašovatele není odvolání.

Kontakt:

Podmínky soutěže, přihlášky do soutěže budou k dispozici na www.antarcticfoundation.cz  

http://www.antarcticfoundation.cz/

