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SOUTĚŽNÍ ŘÁD 
 
1. 
Vyhlašovatelem soutěže je Pionýr, z. s.  
 
2. 
Pionýrský Sedmikvítek – Literární část je otevřená korespondenční soutěž pro dětské 
oddíly i jednotlivce ve věku do 26 let. Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci bez 
ohledu na členství v organizacích dětí a mládeže. Do republikové přehlídky se zařazují 
doporučené práce z krajských přehlídek. Pokud tato někde neproběhla, mohou jednotlivé 
subjekty zasílat své práce přímo s tím, že jednotliví vedoucí kolektivů jsou garanty kvality. 
Množství zasílaných prací není omezeno.  
 
3.  
Smyslem soutěže je vyhledávat a veřejně prezentovat mladé talenty, vytvářet prostor pro 
rozvoj tvorby dětí a mládeže. 
 
4. 
Rozpis soutěžních kategorií:  
- próza (povídka/příběh, pohádka, úvaha…) 
- poezie – neomezené 
- komiks – minimálně tři malované obrázky s textem 
 
5.  
Věkové kategorie: 
Upravují propozice dané soutěže. 
 
6. Ročníkové téma: 
Upravují propozice dané soutěže. 
 
7.  
Soutěžní práce se zpět nevracejí. 
 
8.    
Soutěžní práce posuzuje minimálně tříčlenná porota ustanovená pořadatelem, 
rozhoduje o pořadí a jiných uznáních či oceněních. Rozhodnutí poroty je konečné.  
Vyhodnocené práce budou oceněny.  
 
9.  
Je-li účastník do soutěže vyslán vysílající organizací (PS, DDM, …) zodpovídá za předání 
informace o nakládání s osobními údaji vysílající organizace. Pokud se hlásí 
individuálně, potvrzuje současně s přihláškou skutečnost, že se seznámil s informacemi 
o nakládání s osobními údaji sám, a v případě, že je mladší 15 let, musí být toto 
potvrzení opatřeno podpisem osoby vykonávající rodičovskou zodpovědnost.  
 
10.  
Sběr souhlasů s použitím pořízených videozáznamů a fotografií k dokumentaci 
a propagaci činnosti Pionýra, z. s. a organizátora je zajišťován současně s administrací 
přihlášky do soutěže.  
 
11. 
Pořadatel si vyhrazuje právo navrhnout změny soutěžního řádu. 
 



PROPOZICE – PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK – LITERÁRNÍ ČÁST – 2019/2020 
 
 
1. 
Vyhlašovatelem soutěže je Pionýr, z. s.  
Organizátorem a pořadatelem je Pionýr, z. s. – Olomoucko-zlínská krajská 
organizace Pionýra. 
 
2.  
Podmínkou zařazení do soutěže je řádně vyplněná a podepsaná přihláška, 
kterou lze zaslat nebo předat osobně spolu se soutěžní prací na adresu:  
Pionýr, z. s. – Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra, Riegrovo nám. 149, 
767 01 Kroměříž ve stanoveném termínu, tj. do 15. dubna 2020, práce zaslané 
v pozdějším termínu nebudou do soutěže zařazeny. 
 
Pro soutěžní ročník 2019/2020 je stanoveno jednotné literární téma: 
Pionýrská chemie (tabulka pionýrských prvků je k dispozici na webu 
sedmikvitek.pionyr.cz) – vyberte si z více jak stovky pojmů, přimíchejte fantazii 
a soutěžní práce je na světě. Práce neodpovídající danému tématu budou ze 
soutěže vyřazeny. 
 
3.  
Věkové kategorie: 
A děti nar. 2013 a mladší  
B děti nar. 2011–2012  
C děti nar. 2008–2010  
D děti nar. 2004–2007  
E mládež nar. 2001–2003 
F mládež nar. 1993–2000 
 
4. 
Účastnický poplatek: 
20 Kč za osobu v soutěži bez ohledu na počet zaslaných prací (poplatek je třeba 
zaslat v termínu odevzdávání prací na č. ú. 379793913/0300 u ČSOB Kroměříž, 
do poznámky uveďte, prosíme, heslo Sedmikvítek + název zasílajícího subjektu, 
případně jméno jednotlivce). 



P I O N Ý R S K Ý  SE D M I K V Í T E K  –  L I T E R Á R N Í  Č Á S T  2019/2020 
PŘIHLÁŠKA  DO  SOUTĚŽE  

 

Jméno a příjmení přihlašovatele:   

Ročník narození/věková kategorie:   

Adresa bydliště:   

Město a PSČ:   

E-mail:   

Telefon:   

Vysílající organizace:   

 
 
 
 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE NÁZEV  

Próza   

Poezie   

Komiks   

 
 

 
 
 
 

V …………………………………………………………………………………        dne …………………………………………………………………………… 
 
 
 

Podpis vysílající organizace nebo soutěžícího:…………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 
Prohlášení o seznámení s informacemi o zpracování osobních údajů a souhlasy se 
zpracováním pořízených videozáznamů a fotografií jsou uvedeny na  zvláštním 
formuláři a je třeba je podat současně s přihláškou.  

 


