
 EUROPE DIRECT PARDUBICE POŘÁDÁ 
 U PŘÍLEŽITOSTI DNE EVROPY 2020 VÝTVARNOU SOUTĚŽ 

 MÁ VYSNĚNÁ ZEMĚ 

 1. - 14. 5. 2020  PRO ŽÁKY ZŠ a víceletých gymnázií 

 2 TÉMATA   

1. VYSNĚNÁ CESTA DO JEDNÉ Z EVROPSKÝCH ZEMÍ  

 Evropská unie čítá 27 zemí. Kam byste se chtěli vydat? Jaký je váš cestovatelský sen? 
Podělte se s námi prostřednictvím obrázku o vaši vysněnou návštěvu evropské země, 
kterou byste v budoucnu rádi navštívili. Na zadní stranu obrázku neváhejte uvést, o jakou 
zemi se jedná a proč byste se vydali zrovna tam! * 

2. VYSNĚNÁ CESTA DO ŘÍŠE FANTAZIE ANEB MÁ VLASTNÍ ZEMĚ V EVROPĚ 

 Máte rádi svět fantazie? Nakreslete, jak vypadá vaše vysněná země.  
Co by v ní určitě nemělo chybět?  
Na zadní stranu obrázku neváhejte uvést stručný komentář. * 
*Při psaní na zadní stranu obrázku dávejte prosím pozor, aby nedošlo k jeho poškození. 



 2 KATEGORIE   

 PRAVIDLA SOUTĚŽE 

 1. stupeň ZŠ 
 2. stupeň ZŠ, víceletá gymnázia 

 Soutěž vyhlašuje Europe Direct Pardubice v termínu od 1. do 14. května 2020,* a to u příležitosti konání  
Dne Evropy, který každoročně připadá na 9. května. Oslavte s námi tento den prostřednictvím kreativního tvoření.  

 Soutěž je určena žákům ZŠ a víceletých gymnázií – jednotlivcům. *Prodlouženo do 31. května 2020.  
 Každý soutěžící může zaslat pouze 1 obrázek poštou na adresu:  
 Europe Direct Pardubice, nám. Republiky 1, 530 02 Pardubice. Na obálku napište: VÝTVARNÁ SOUTĚŽ. 
 Termín doručení obrázků do 31. května 2020. Po vzájemné domluvě s vedením střediska je rovněž možné obráz-

ky doručit osobně přímo na pobočku.  
 Maximální formát obrázků je A3 (libovolná výtvarná technika).  
 Na zadní stranu výkresu uveďte:  
 jméno a příjmení, 
 adresu, 
 téma, 
 školu a třídu, 
 kontakt – telefon, e-mail.  
 Uvedení kontaktů je nezbytně nutné z důvodu případného informování výherce.   
 Z nejzajímavějších a výherních obrázků bude uskutečněna výstava v hale Turistického informačního centra  

Pardubice. 
 Z každé kategorie budou vyhlášeni 3 vítězové, kteří získají hodnotné ceny - např. deskové hry: Kvízy do kapsy, 

Vědomostní pexesa nebo Znáte Evropu?   
 Obrázky, které budou zaslány poštou, nezasíláme zpět. Je však možné si je po vyhlášení a uskutečnění výstavy 

vyzvednout přímo ve středisku Evropské unie Europe Direct Pardubice, a to po vzájemné domluvě s vedením 
střediska – Mgr. Andrea Pavlíková, europedirect@ticpardubice.cz, tel.: 775 568 391.  


