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Podrobné i
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Ludmila Talířová, e

Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství České Budějovice, 
Rudolfovská 88

Ing. Kamil Bjaček, e-

Podmínky soutěže a vyhodnocení soutěže
Výtvarné práce na stanovené téma soutěžící předají 
nebo je zašlou na jejich adresu. 
V knihovnách zapojených do soutěže proběhne v
výtvarných prací a zároveň vyhodnocení 
Tři vybrané práce z každé obsazené soutěžní kategorie postupují do finále v
knihovně v Českých Budějovicích, 
vyhlášeny výsledky soutěže
Oceněné práce budou také zveřejněny na internetových stránkách pořadatelských organizací.
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Soutěžní témata: 
– Les 

- Dřevina 
- Lesní zvěř 

- Lesní rostlina 
- Člověk a les 

 
Soutěžní kategorie: 

I. kategorie - děti v mateřských školách 
II. kategorie - žáci 1. - 2. třídy základní školy 

III. kategorie  - žáci 3. - 4. třídy základní školy 
IV. kategorie - žáci 5. - 6. třídy základní školy 
V. kategorie - žáci 7. - 9. třídy základní školy 

VI. kategorie – žáci speciálních škol 
VII. kategorie – žáci uměleckých škol 

 
Podrobné informace a kontakty:  

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Na Sadech 26 
27, 370 59 České Budějovice 

Ludmila Talířová, e-mail: talirova@cbvk.cz, http://www.cbvk.cz
 

Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství České Budějovice, 
Rudolfovská 88-202, 371 36 České Budějovice 

-mail: bjacek.oi28@lesycr.cz, http://www.
 

a vyhodnocení soutěže: 
na stanovené téma soutěžící předají do 24. 2. 2012 v zapojených knihovnách 

nebo je zašlou na jejich adresu.  
V knihovnách zapojených do soutěže proběhne v měsících březen až květen 2012 výstava 
výtvarných prací a zároveň vyhodnocení v jednotlivých kategoriích. 

každé obsazené soutěžní kategorie postupují do finále v Jihočeské vědecké 
knihovně v Českých Budějovicích, kde při vernisáži výstavy dne 7. 6. 2012 budou 
vyhlášeny výsledky soutěže a oceněni vítězové.  
Oceněné práce budou také zveřejněny na internetových stránkách pořadatelských organizací.

Ceny věnují Lesy České republiky, s.p. 
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, Na Sadech 26 - 

http://www.cbvk.cz  

Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství České Budějovice,  
 

http://www.lesycr.cz 

v zapojených knihovnách 

měsících březen až květen 2012 výstava 

Jihočeské vědecké 
kde při vernisáži výstavy dne 7. 6. 2012 budou 

Oceněné práce budou také zveřejněny na internetových stránkách pořadatelských organizací. 


