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Podmínky soutěže 

 

1) Literárně - výtvarné soutěže „Usínání s lesními pohádkami“ se mohou zúčastnit žáci 

navštěvující základní školy nebo adekvátní třídy víceletých gymnázií, které se nacházejí 

na území Libereckého a Středočeského kraje. 

2) Úkolem soutěžícího je vymyslet a napsat pohádkový příběh v délce max. jedné strany 

formátu A4 (okraje 2,5cm, řádkování 1, Arial 12) a doplnit jej ilustrací. Příběh může být i 

kratší, nehodnotí se délka, ale originalita, myšlenka, jazykové zpracování, vtip a 

výstižnost tématu. 

3) Vymyšlená a napsaná pohádka musí mít dobrý konec a v jejím ději se musí objevit hrad 

Bezděz, les, lesník, myslivec, lesní zvěř nebo pohádková lesní stvoření. 

4) Povolena je pomoc dospělých ve smyslu rady, opravy gramatických chyb či přepsání 

pohádky do elektronické podoby. 

5) Pohádka nesmí být shodná či nápadně podobná s jinou již zveřejněnou a publikovanou 

pohádkou. Při odhalení plagiátorství bude autor ze soutěže vyloučen. 



6) Pohádku je nutno zaslat v elektronické podobě ve formátu PDF (1 strana text + 1 strana 

ilustrace) spolu s přihláškou do soutěže, nejpozději do 30. září 2016 na emailovou 

adresu jan.kobr@vls.cz. Pohádky odeslané po tomto datu nebudou do soutěže zařazeny. 

7) Soutěžící a jeho zákonný zástupce zasláním pohádky na adresu 

jan.kobr@vls.cz souhlasí s tím, že organizátor může jméno, příjmení a věk soutěžícího, 

stejně jako jméno školy, kterou soutěžící dítě navštěvuje, zveřejnit v tisku, zejména v 

článcích týkajících se soutěže, případně obdobných produktech, na webových stránkách 

www.vls.cz a www.lesnickyparkbezdez.cz, na facebookovém profilu VLS, v podnikových 

tiskovinách a v médiích, která budou o projektu a výsledcích soutěže informovat 

veřejnost. 

8) Odesláním pohádky na adresu jan.kobr@vls.cz, jakož i ke všem dalším případným 

výstupům, které mají povahu autorského díla dle § 2358 a násl. o.z. poskytuje autor (tj. 

soutěžící a jeho zákonný zástupce) bezúplatnou nevýhradní, časově a územně 

neomezenou licenci, a to ke všem způsobům užití autorského díla.  Organizátor je tímto 

mimo jiné oprávněn dílo upravit pro následné užití a užít jej v rámci případného vydání 

knižní publikace, audio CD nosiče, případně i jiným způsobem. 

9) Ze všech přijatých pohádek odborná porota vybere ty nejhezčí, přičemž jejich autoři 

získají atraktivní ceny. 

10) Vyhlášení výsledků soutěže proběhne 26. října 2016 na ředitelství divize VLS v Mimoni. 

 


