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Soutěžní řád soutěže Pionýrského Sedmikvítku 
 

 CLONA je otevřená celorepubliková korespondenční soutěž v oblastech foto – 

film (video), která je určena především dětem a mládeži do 26 let.   

 Vyhlašovatelem soutěže, která je zařazena do kulturního projektu Pionýrský 

Sedmikvítek, je Pionýr, z. s. 

 Účastníci soutěže dávají vyhlašovateli i organizátorovi soutěže souhlas 

s bezúplatnou, časově neomezenou licencí k prezentaci prací.  

 Soutěž hodnotí minimálně tříčlenná porota. Rozhodnutí poroty je konečné.  

Vyhodnocené práce budou oceněny.  

 

 Soutěžní kategorie:  

 
Věkové 

A ročník 2005 a mladší 

B ročník 1999 až 2004 

C ročník 1991 až 1998 

D ročník 1990 a starší 

 

 

 Celkový počet přihlášených snímků od jednoho autora jsou tři v každé tematické 

kategorii a maximálně deset příspěvků v soutěži celkem. V případě série fotek 

je každá série považována za jeden příspěvek. 

 

 

 Soutěžní kategorie: 
  

Věkové 

A ročník 2002 a mladší 

B ročník 1991 až 2001 

C ročník 1990 a starší 
 

* čas = doporučená délka 

 Maximální počet příspěvků jednoho autora je tři. 
 

Tematické 

Ú Pionýrský úsměv (dříve portrét) 

S Schůzky 

P Příroda a životní prostředí 

T Tábory a výpravy 

X 
Extra (mění se každý rok) 

Pionýr - příležitost pro setkávání 

I Internetová soutěž  - divácké hodnocení na facebookových stránkách Pionýra  

Tematické Čas* 

G Gag – humor do 10 min. 

K Kronika, dokument do 30 min. 

T Volnočasový život dětí a mládeže do 45 min. 

V Volné do 15 min. 



 
 
 
 

 
 

Propozice soutěže Pionýrského Sedmikvítku 
 

*    Pořadatelem a organizátorem RF soutěže je Pionýr, z. s. – Plzeňská krajská 

organizace Pionýra. 
 

 Soutěžní snímky (fota i filmy) zasílejte spolu s přihláškami do 28. února 2018 

na adresu Plzeňská krajská organizace Pionýra, Na Jíkalce 14, 301 00 Plzeň 

nebo na e-mail clona@plzenskypionyr.cz (pouze foto). Obálku označte anebo 

do předmětu e-mailu uveďte heslo „Clona“. 
 

 Kontaktní telefon pro technické věci: 608 175 950 (Mgr. Miroslava Tolarová) 
 

 Pokud o to soutěžící nepožádá, práce se nevracejí (týká se fotografií zaslaných 

poštou). 
 

 Vybrané soutěžní práce budou veřejně prezentovány při koncertu Děti dětem 

2019 a na dalších místech v průběhu roku. Úspěšní autoři budou informováni, na 

základě zveřejněné výsledkové listiny, písemně nebo e-mailem. Konečné 

výsledky budou vyvěšeny na webových stránkách organizátorů nejpozději do tří 

dnů po vyhodnocení soutěže. 

 

 Fotografie je možné pořizovat klasickou i digitální formou (nesmí být nijak 

upravovány), mohou být barevné i černobílé. Jejich doporučená „papírová“ 

velikost je 18x24cm až 24x30cm. Upřednostňujeme elektronickou formu dodání. 

 Práce je třeba označit a doručit zároveň s vyplněnou přihláškou ve stanoveném 

termínu. Fotografie, které budou doručeny později, nemusí být do soutěže 

zařazeny. 

 Snímky je možné zasílat i elektronickou cestou zároveň s vyplněnou 

a naskenovanou přihláškou. E-mailová adresa: clona@plzenskypionyr.cz 

 Pokud soutěžící zvolí formu „série fotek“ (jednotný žánr, případně příběh 

s posloupností), je tato omezena počtem snímků 6 a je nutné jednotlivá fota 

označit pořadovým číslem. 

 Kategorie I – internetová Cena veřejnosti 

Všechny došlé snímky budou průběžně vyvěšovány na facebookových stránkách 

Pionýra www.facebook.com/pionyr.cz v pořadí tak, jak budou docházet, a 

fanoušci na FB pro ně budou moci hlasovat pomocí tlačítka „To se mi líbí“.  

Pro tuto část soutěže není možné zajistit objektivní hodnocení a její forma je 

spíše zábavná. Na uvedených stránkách je možno hlasovat pro vybrané snímky 

až do vyhlášení výsledků. Poté bude Cena veřejnosti vyhlášena. 
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 Do soutěže mohou být zaslány práce i bez časového omezení vzniku ve 

videoformátech DVD či PC formáty (+kodek). Formát snímku je vhodné před 

odesláním konzultovat s organizátory.  

 Práce je třeba označit a zaslat zároveň s vyplněnou přihláškou ve stanoveném 

termínu. Na obalu i na nosiči musí být uveden název snímku, jméno 

přihlašovatele, rok vzniku a soutěžní kategorie. Snímky, které budou doručeny 

po termínu, nemusí být do soutěže zařazeny. Obálku je nutné označit heslem 

„CLONA“. 

 Film musí být nahraný na samostatném nosiči. 

 Do soutěže může být přihlášeno také video nahrané na serveru youtube.com (do 

přihlášky stačí uvést odkaz na video), případně přihlášené video poslat přes 

Úschovnu, Leteckou poštu aj. Videa zveřejněná pouze na sociální síti Facebook 

nelze přihlásit! 

 Maximální počet příspěvků jednoho autora je tři. 

 
 
 

 


