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Soutež „Cena města Blanska za kulturu“ - SYMBOLICKÁ PLASTIKA

Předmět soutěže
Předmětem soutěže je zhotovit plastiku z libovol-
ného materiálu (kov, sklo, keramika aj.). Tématem
je symbolika kultury.
Rozměry plastiky se mohou pohybovat v rozsahu
15 x 15 x 15 až 30 x 30 x 30 cm.

Účastníci soutěže
Soutěž je určena fyzickým i právnickým osobám
a jejich sdružením, studentům středních a vysokých
odborných a uměleckých škol, výtvarníkům atd.
Přihlásit se mohou jednotlivci i kolektivy.
Přihlášky jsou k dispozici na kontaktních místech
Design centra ČR, Odboru školství, kultury, mládeže
a tělovýchovy města Blanska a dále na webovských
stránkách DC ČR. 

Podmínky soutěže
Řádně vyplněné přihlášky je nutné doručit zároveň
se soutěžními prácemi do 19. prosince 2003 do
15,00 hodin na adresu DC ČR v Brně. Soutěžní práce
(max. 3 kusy od jednoho autora nebo kolektivu)
budou zhotoveny jako modely v měřítku 1:1 s do-
provodnou výkresovou dokumentací adjustovanou
na min. formátu A 3 s uvedením návrhu ceny včet-
ně DPH (maximální cena za 1 kus včetně autorského
honoráře 10.000 Kč). Vyhlašovatelé doporučují
poskytnout zároveň počítačové vizualizace na CD
– ROM k publikačním účelům.
Zasláním podepsané přihlášky a dodáním soutěžní
práce vyjadřují účastníci soutěže souhlas se všemi
podmínkami soutěže a s rozhodnutím jury. Dále
dávají souhlas k bezúplatnému vystavení soutěž-
ních prací, propagaci soutěže a k publikační a  ku l -
turně - výchovné činnosti. Současně svolují, aby
vyhlašovatelé soutěže pořizovali k těmto účelům
fotografie, videozáznamy atd. při respektování
autorských práv. Právní ochranu děl vyhlašovatelé
nezajišDují.
Soutěžní práce budou po individuální domluvě
autorům vráceny.

Hodnocení
Kritéria
• původnost soutěžní práce

• celková výtvarná a estetická úroveň řešení
• volba materiálů a jejich soulad
• cena má vyjadřovat uznání za práci v oblasti 

kultury a vzdělávání

Členy pětičlenné hodnotitelské jury jmenuje ředitel
DC ČR. Jejich jména budou zveřejněna nejpoz-
ději v Bulletinu 11/2003 DC ČR. Tajemníkem jury
je ing. Milan Kabát. Jury posoudí soutěžní práce
dle kritérií hodnocení (viz výše) a dá doporučení
k udělení cen.

Ceny
Vítězným autorům budou předány finanční odměny:
za 1. místo 5 000 Kč, za 2. místo 3 000 Kč a za
3. místo 2 000 Kč. Ceny budou uděleny i v pří-
padě, že nedojde k realizaci návrhu. Vyhlašovatel
na sebe nebere povinnost realizovat vítězný návrh,
zároveň si vyhrazuje právo některou z cen na do-
poručení jury neudělit, případně udělit další zvlášt-
ní ceny.
Soutěžní práce budou vystaveny v Galerii města
Blanska počátkem roku 2004.
K výstavě bude vydán katalog, který obdrží všichni
účastníci soutěže.

Kontakty
Město Blansko,
Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Vladimír Jančík
nám. Svobody 3, 678 24 Blansko
tel.: 516 426 148, e-mail: jancik@blansko.cz
fax: 516 426 186

Design centrum České republiky
Mgr. Ivana Janíčková
Radnická 2, 602 00 Brno
tel.: 542 425 922
e-mail: janickova@designcentrum.cz
fax: 542 211 432
www.designcentrum.cz

Galerie Design centra ČR
Dlouhá 10, 110 00 Praha 1
tel.: 222 317 860, fax: 222 317 862 

Město Blansko
v odborné spolupráci
s Design centrem České republiky
vyhlašuje

Preambule Od roku 1993 jsou v Blansku jedenkrát za tři roky udělovány Ceny města
Blanska za kulturu. Nositeli ceny se mohou stát jednotlivci nebo skupiny, jejichž profesio-
nální i amatérská práce je mimořádně úspěšná v široké oblasti kultury nebo vzdělávání, a tím
je zároveň prospěšná městu a jeho občanům. Cenu tvoří titul, symbolická plastika a finanční
odměna. Předávání cen proběhlo dosud v letech 1993, 1996, 1999 a 2003. Autorem plastik
předávaných laureátům v těchto letech byl výtvarník Valér Kováč. Vedení města a nezávislá
komise pro udělování cen rozhodli, že po rozdělení všech stávajících plastik bude vypsána
výtvarná soutěž na nové plastiky.

Město Blansko
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Prohlašuji, že přihlašuji vlastní originální návrh a k přihlášce přikládám .................... ks
soutěžní práce (max. 3 ks).

Podpisem přihlášky vyslovuji souhlas se soutěžními podmínkami stanovenými vyhlašovateli.

V dne 

podpis
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Město Blansko


