
 

Soutěž pro studenty středních škol o grafický návrh uvítacích cedulí 
 

Vyhlašovatel:     Statutární město Prostějov 
 
Cíl a předmět soutěže:  Vytvoření grafického návrhu a formy zpracování 

uvítacích cedulí  
 
Grafické provedení: Mělo by reflektovat charakteristiku města: 

Prostějov je městem v srdci Hané s bohatou 
minulostí a památkami.  

 
Doporučené barevné provedení:  Heraldické barvy města. 
 
Pravidla soutěže:   
Soutěž je vyhlášena jako veřejná neanonymní dvoukolová. Je určena studentům 
prostějovských středních škol, kteří řádně vyplní přihlášku a dodrží všechny podmínky 
soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele, členové hodnotící 
komise a osoby jim blízké. Zájemce o účast v soutěži (dále jen „soutěžící“) předloží 
vyhlašovateli soutěžní návrh splňující požadavky zadání a řádně vyplněnou  
a podepsanou písemnou přihlášku nejpozději 31. 3. 2021 do 12:00 hodin. Tento termín 
se považuje za uzávěrku prvního kola soutěže. Přihláška spolu se soutěžním návrhem 
musí být do uvedené doby doručena v zalepené obálce označené: „Uvítací cedule“ - 
NEOTVÍRAT“ na adresu magistrátu T. G. Masaryka 130/14 nebo osobně na podatelně 
Magistrátu města Prostějova, nám. T. G. Masaryka 130/14. 
Soutěžní návrh bude zpracován v českém jazyce a podán v jednom vyhotovení. 
Soutěžící svým podpisem na přihlášce dávají najevo souhlas s podmínkami soutěže  
a s bezúplatným publikováním. Rovněž tím udělují vyhlašovateli svůj výslovný souhlas se 
zveřejněním svých údajů za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.  
Vyhlašovatel se zavazuje k ochraně autorských práv a prohlašuje, že nezneužije žádný 
ze soutěžních návrhů, ani jejich část, ke svým zájmům.  
 
Soutěž je dvoukolová, ze soutěžních návrhů splňujících stanovené požadavky  
na obsah a formu vybere porota nejvýše pět nejzdařilejších návrhů, které postoupí  
do druhého kola soutěže. Ze soutěžících, jejichž návrh postoupí do druhého kola, na 
základě vyhodnocení poroty pak vyhlašovatel vyhlásí vítěze soutěže. Vyhlašovatel si 
vyhrazuje právo nevyhlásit žádnou z prací jako vítěznou. Vyhlašovatel je také oprávněn 
soutěž zrušit, vyskytnou-li se důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze v soutěži 
pokračovat.  
 
 
Kritéria hodnocení:  
originalita, původnost, nezaměnitelnost či podobnost jiným městům celková výtvarná 
úroveň návrhu - barvy, typ písma, kompozice, jednoduchost a srozumitelnost  
 
Požadovaný rozsah a zpracování soutěžních návrhů pro 1. kolo:  
Soutěžící předloží maximálně 2 návrhy soutěžního díla, každý bude posuzován 
samostatně. Každý soutěžní návrh musí být předložen/vytištěn samostatně na papíře 
formátu A3 v základním barevném i černobílém provedení a na datovém nosiči  
ve formátu *pdf.  
 



 

Vyhodnocení 1. kola:  
Hodnocení 1. kola soutěžních návrhů se uskuteční od 6. 4. do 9. 4. 2021.  
Ze soutěžních návrhů splňujících stanovené požadavky na obsah a formu vybere 
hodnotící porota na základě hodnotících kritérií nejvýše pět nejzdařilejších návrhů, které 
postoupí do 2. kola soutěže. O jednotlivých návrzích členové poroty hlasují  
a do 2. kola postupuje návrh s většinou hlasů pro.  
 
1. kolo proběhne s osobní prezentací soutěžních návrhů před porotou. Osobní 
prezentace proběhne v termínu od 6. 4. do 9. 4. 2021. Osobní účast na prezentaci je pro 
soutěžící povinná a je podmínkou účasti ve 2. kole soutěže. Výsledky 1. kola soutěže 
zveřejní porota na internetových stránkách vyhlašovatele nejpozději do 10 dnů od jeho 
vyhodnocení.  
 
2. kola soutěže se může zúčastnit pouze soutěžící, jehož soutěžní návrh byl vybrán 
hodnotící komisí v 1. kole soutěže.  

 
Vyhodnocení 2. kola a vyhlášení výsledků soutěže:  
Hodnotící porota ve 2. kole soutěže vyhodnotí na základě hodnotících kritérií nejlepší 
návrh. Vyhlašovatel na základě vyhodnocení komise vyhlásí vítěze soutěže. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevyhlásit žádnou z prací jako vítěznou. Rozhodnutí 
vyhlašovatele je konečné a nelze se proti němu odvolat, ani je podrobit soudnímu 
přezkumu. Všem soutěžícím budou bezprostředně po vyhlášení vítěze oznámeny 
výsledky soutěže spolu s termínem, od kterého lze uplatnit žádosti na vrácení 
předložených soutěžních návrhů. Vyhlašovatel zveřejní výsledky soutěže na svých 
webových stránkách.  
 
Odměny pro nejlepší tři soutěžící: 5.000 Kč za třetí a druhé místo a autorovi vítězného 
návrhu bude vyplacena částka 10.000 Kč. 
 
 

 


