
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
vyhlašuje

VÝTVARNOU SOUTĚŽ

„Voda v zahradě”

Podrobnosti na: www.zahradkari.cz/mladez/vytvarna_soutez

jméno autora, název a adresa školy, kterou navštěvuje, třída, rok narození, kategorie, kontakt (e-mail nebo telefon)

do konce února 2020, max. 5 prací v každé kategorii za školu (organizaci), max. velikost A3, lze odesílat i přes místní 
územní sdružení ČZS

A – mateřské školy
B – 1. st. ZŠ
C – 2. st. ZŠ
   + odpovídající ročníky gymnázií
D – speciální školy
E – základní umělecké školy

Mohou se zúčastnit:Soutěží se v kategoriích:

Svá díla označte údaji:

Odeslání prací:

Malba, kresba Polytechnické práce

Zasláním prací dává autor souhlas s nekomerčním využitím prací ČZS, zveřejněním na webu svazu a v časopisu Zahrádkář.

Soutěž je pořádána za finanční podpory Ministerstva zemědělství. 
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