Národní institut pro další vzdělávání
(zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků dále jen „NIDV“)

Národní soutěž dětského literárního projevu – Náš svět
46. ročník – 2018/2019
propozice
Literární soutěž Náš svět je jednokolová a není tematicky omezena. Zúčastnit se mohou děti od 6 do
l5 let z celé České republiky. Jednotlivci svými literárními pracemi (doporučujeme zaslat do soutěže
raději několik příspěvků, což platí zejména pro poezii), kolektivy výsledky slovesných a literárních her,
školními časopisy, almanachy, sborníky a dalšími kolekcemi prací zaznamenanými písemně, případně
v elektronické podobě.
Každý příspěvek musí být původní prací! Rukopisy (zejm. u I. kategorie) doporučujeme kvůli lepší
čitelnosti přepsat na počítači. Rozsah práce jednotlivců je omezen na max. 5 stran.
U prací je třeba vyplnit registrační kartu (příloha č. 1) s uvedením soutěžní kategorie, jména
a příjmení autora, roku narození, školního ročníku, adresy školy a bydliště, IČO školy,
čísla mob. telefonu (popř. rodičů nebo učitele), emailové adresy (popř. rodičů nebo
učitele). U kolektivů jméno zástupce kol. (pedagoga) a adresu školy (či jiné organizace).
Práce bez registrační karty, resp.práce, které nebudou zřetelně a jednoznačně označeny (viz výše),
nemohou být do soutěže zařazeny.
U elektronických příspěvků využívejte prosím běžně dostupné formáty (Word, pdf) a před jejich
odesláním zkontrolujte funkčnost dokumentu. Děkujeme.
Vybrané práce mohou být v rámci propagace soutěže publikovány, vystaveny apod.
Zaslané dětské příspěvky odborná porota vyhodnotí a nejlepších cca 6 vybraných prací z každé
kategorie odmění diplomem a knižním dárkem.

Ceny budou soutěžícím (jednotlivcům) předány v rámci slavnostního vyhlášení
výsledků na knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy.
O přesném čase (2. pol. května 2019) a místě konání budou ocenění soutěžící vyrozuměni pozvánkou.
Náklady na cestu a výdaje s ní spojené hradí soutěžící, nikoli organizátor. V případě neúčasti
soutěžícího budou ceny zaslány poštou, stejně jako ceny za kolektivní práce.
Některé vybrané práce budou spolu s výsledkovou listinou rovněž otištěny ve sborníku, který obdrží
všichni ocenění soutěžící. Výsledková listina, případně ukázky prací budou zveřejněny na internetových
stránkách www.talentovani.cz, www.nidv.cz
Rukopisy se nevracejí.
Uzávěrka soutěže je 15.

března 2019.

Práce, které přijdou po tomto datu, nebudou již do soutěže zařazeny!
Soutěž je rozdělena na 3 kategorie jednotlivců a kategorii kolektivů:
I. kategorie

- je určena žákům l. - 5. ročníku základních škol,

II. kategorie

- je určena žákům 6. - 7. ročníku ZŠ a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií,

III. kategorie

- je určena žákům 8. - 9. ročníku ZŠ a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií,

IV. kategorie

- kolektivní práce.

Adresa pro zasílání prací:
Mgr. Barbora Šteflová
Národní institut pro další vzdělávání
Talentcentrum, Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1
tel.: 222 122 215
e-mail: steflova@nidv.cz
www.nidv.cz, www.talentovani.cz
Příloha č. 1
Registrační karta
pro jednotlivé práce soutěže Náš svět
Soutěžní kategorie:
Jméno a příjmení autora, u kolektivní práce zástupce kol. (pedagoga):
….......................................................................................
Rok narození autora: .................….
Studijní ročník školy:.................................

Název školy …………………………………………………………………………………………..
Adresa školy (PSČ)...............……………………………………………………… Kraj……………..
IČO školy……………………….
Tel., e-mail ..…………………………………….....................……………………...
Bydliště žáka - adresa .................................................................................…………………
Tel., e-mail (lze i na rodiče do zaměstnání)……………………………...................……………
Prohlášení soutěžícího, dále jen „autora“:
Autor tímto poskytuje NIDV k zaslanému soutěžnímu příspěvku nevýhradní licenci/sublicenci
k nekomerčnímu užití díla dle par. 12. a násl. Autorského zákona, tj. poskytuje oprávnění k výkonu
práva příspěvek šířit prostřednictvím internetových stránek NIDV, výstav aj. a zveřejnit příspěvek
včetně jeho částí. Tato licence/sublicence je poskytována bezúplatně bez teritoriálního, časového a
množstevního omezení. Autor tímto zároveň prohlašuje, že je majitelem autorských či licenčních práv
ke každému příspěvku a je plně oprávněn jej poskytnout.
Podpis soutěžícího*:
Podpis zákonného zástupce u žáků mladších 18 let*:
Datum:
*Pozn: U kolektivní práce podpis zástupce kol. (pedagoga).

