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Spolkům, klubům, oddílům v ČFKS 
s dětmi do 14 let 

 

 

 

 

Věc:   Výtvarná soutěž "koulové sporty 2024" pro děti (+ pravidla) 
Světová konfederace koulových sportů (CMSB) pořádá od 15. února do 25. března 2017 výtvarnou soutěž pro děti. 
 
Tato soutěž je otevřena mladým hráčkám a hráčům FIPJP, FIB a CBI mladším 14 let (nar. 2003 a později). 
Jsou vytvořeny 2 věkové kategorie: 
- méně než 10 let (nar. 2007 a později) 
- 10 až 14 let (nar. 2003 až 2006) 
Je to zdarma a je otevřena dětem individuálně. 
Účast v soutěži předpokládá plný souhlas s těmito pravidly. 
Jeden účastník soutěží jen s 1 obrazem, kresbou, … 
 

Téma soutěže: "Koulové sporty na olympijských hrách v roce 2024". 
 

Výkresy musí být provedeny na papír formátu A4 nebo A3. 
K vytvoření obrazu (výtvarného díla) může být použita libovolná technika: barvy (olej, vodovky, tempery,….) fixy, 
kvaš, tužka, pastelka, koláž... Použití počítačů je zakázáno! 
 
Výkresy zaslat prezidentovi (korespondenční adresa níže), pak budou poslány do sídla firmy Lunacom ve Francii. 
Na zadní straně každého výkresu musí být uvedeno jméno dítěte, název a adresa klubu, datum narození dítěte. 
Tyto informace musí být čitelné. 
Uzávěrka pro předložení těchto kreseb k národním federacím je 15. března 2017 (rozhoduje pošt. razítko). 
Každá federace musí vybrat maximálně 2-3 návrhy podle věkové kategorie s pomocí poroty složené z alespoň 1 
učitele a 1 psychologa, který dokáže detekovat případné podvádění pomocí dospělých. Předání do ústředí 
Lunacom nejpozději do 20. března. 
Mezinárodní porota se sejde 28. března. 
Nicméně k podpoře dobré vůle, CMSB přijme návrhy předložené i po tomto datu, ty mohou být použity ve sbírce, 
která má být realizována při této příležitosti. 
 
Výkresy vybrané pro jejich umělecké kvality výběrovou skupinou pak budou předloženy porotě složené ze: 
- 3 členů výkonného výboru CMSB 
- 1 člena profesionální agentury Lunacom 
- 2 učitelů 
- 1 psychologa 
 
Nejlepší návrhy budou ohodnoceny a oceněny. Budou vystaveny v Aarhus (Dánsko) na stánku CMSB od 2. do 7. 
dubna. 
První tři autoři v každé kategorii budou pozváni k velké mezinárodní sportovní události, stejně jako na olympijské 
hry, když budou koulové sporty v programu OH 2024. 
Vítězové, kteří budou v doprovodu dospělé osoby (zákonný zástupce nebo jím pověřený) budou cestovat v rámci 
odpovědnosti jejich federace. 
V případě odstoupení jednoho z vítězů budou pozváni další ze seznamu. 
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Autoři vybraných výtvarných děl obdrží mnoho darů, jako jsou vstupenky do zábavních parků, koule, sportovní 
tašky, výrobky nesoucí obraz kandidatury, atd. 
Všichni výherci budou informováni a budou odměněni oceněním prostřednictvím federace, ke které patří. 
Ceny musí být přijaty tak, jak byly uděleny a nemohou být měněny nebo vráceny. 
 

Každá federace odmění návrhy, které nebyly zaslané CMSB. 
Účastníci povolují CMSB použít své obrázky a jejich názvy ve všech akcích a událostech spojených 
s kandidaturou, aniž by toto použití dávalo účastníkům právo na odměnu nebo jakoukoli jinou výhodu. 

 
CMSB nemůže nést odpovědnost pro případ, že by z důvodů mimo její kontrolu, mohla by být tato soutěž 
upravena, odložena nebo zrušena. 

 

Děkuji za pozornost 
a mladým umělkyním a umělcům HODNĚ ZDARU!      

Petr Stoklásek 
              prezident 
 
 
Adresa pro zasílání obálek s výtvarným dílem: 
 
Ing. Petr Stoklásek 
Svitavská 576/46 
614 00  Brno 
 
 
 
 

 

 
 

  


