
 

On-line soutěžní a nesoutěžní přehlídka 

výtvarných prací žáků, studentů a učitelů  
K účasti na výtvarné on-line přehlídce zveme žáky, studenty, učitele i amatérské výtvarníky. 

Soutěžní i nesoutěžní přehlídka - kategorie pro  žáky a studenty:  

základních a středních škol, základních uměleckých škol, studenty středních uměleckých škol, 

děti z výtvarných kroužků (družiny, DDM apod.) 

Nesoutěžní přehlídka – kategorie  pro učitele výtvarných předmětů a amatérské výtvarníky:  

učitelé základních a středních škol, základních uměleckých škol, učitelé odborných předmětů 

středních uměleckých škol, vedoucí výtvarných kroužků a dospělí amatérští výtvarníci. 

Práce se nahrávají pouze elektronicky do on-line galerie na www.cimtacara.cz . 

Práce žáků a studentů vkládají na portál učitelé nebo vedoucí výtvarných kroužků.  

Pravidla 

Práce žáků a studentů zaslané do soutěžní části hodnotí odborná porota, která určí vítěze 

jednotlivých kategorií. Práce může hodnotit i veřejnost hlasováním přímo pod obrázkem, 

vyhlášena bude Cena veřejnosti. Práce žáků a dospělých zaslané do nesoutěžní části mohou 

hodnotit návštěvníci on-line galerie udělením svého hlasu přímo pod obrázkem. Práce do 

nesoutěžní přehlídky je možné zaslat i bez uvedení jména autora, pouze pod názvem školy 

nebo kroužku. Práce učitelů a dospělých amatérských výtvarníků jsou zasílány pouze do 

nesoutěžní přehlídky. Každý autor nebo autorský kolektiv může zaslat jednu výtvarnou práci.  

 

On-line vkládání prací 

Plošné práce kvalitně vyfocené nebo naskenované ve formátu JPG nahrajete na 

www.cimtacara.cz po rozkliknutí odkazu PŘIDAT OBRÁZEK. Rozlišení obrazu 96 dpi, 

maximální velikost souboru 5 MB. Obraz nesmí být zdeformován (např. focením pod úhlem), 

musí být oříznut na čistý formát bez okrajů a rámečku. Proběhne-li vložení správně, obdrží 

zasílající zprávu o dokončeném vložení. Obraz se v galerii objeví po kontrole a odsouhlasení 

administrátorem. 

Harmonogram soutěže  

Vyhlášení tématu soutěže – leden 2021. Uzávěrka zasílání prací: 30. dubna 2021. Zaslané 

práce si v on-line galerii můžete prohlížet a vyhledávat ihned po jejich zveřejnění. 

Vyhlášení výsledků v červnu 2021.  

Těšíme se na zaslané výtvarné práce. Další informace najdete na www.cimtacara.cz, otázky 

rádi zodpovíme na info@cimtacara.cz. 

 

Za Čímtačára, z.s.  

Mgr.A. Andrea Borovská 
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