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SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY 
 
Soutěží se ve třech kategoriích: 
 

I.   Vzduch, dětská kategorie  věk do 15 let včetně (jeden kreslený vtip do 
formátu A4) 
 

II.  Vzduch, kategorie pro dospělé, věk 16 let a starší (jeden kreslený vtip do 
formátu A4) 
 

III. Příběh, věkově neomezená (více kreslených obrázků max. formát 1 A4) 
 

Téma ročníku: vzduch 
 

 
Ekofór je soutěž kreslených vtipů s tematikou životního prostředí. Práce ve všech  t řech 
kategoriích se musí týkat zadaného tématu.  Vybrané práce – 25 nejlepších z každé 
kategorie bude hodnoceno odbornou porotou složenou ze zástupců ekologických organizací 
a  laickou porotou z diváků a účastníků hudebních festivalů, na kterých bude Ekofór 
vystavován. Výstava vytvořená z prací Ekofóru bude k vidění na různých místech republiky, 
informace o výstavách naleznete na webu soutěže http://ekofor.cz, nebo je můžete získat na 
kontaktním e-mailu: ekofor@brontosaurus.cz  
 

Uzávěrka sout ěže je 7.4.2008 
 
Do té doby je možno práce ve formátu max. 1 A4 , 
- zasílat poštou na adresu: Hnutí Brontosaurus Praha, Senovážná 8, Praha 1, 110  00.  
- emailem: ekofor@brontosaurus.cz  
(při posíláni po internetu je možná zhoršená kvalita prací) 
- předat organizátorům Ekofóru. 
 

Vtipy opat řete prosím doprovodnými údaji , u vtipů zasílaných poštou na zadní straně, při 
posílání e-mailem v těle zprávy:  
jméno, adresa, v ěk, kontakt na sout ěžícího  (telefon nebo e-mail), kategorie a název či 
krátký popis díla . Každý soutěžící se může zúčastnit max. 3 pracemi. 
 

Vyhlášení výsledk ů a ceny 
Slavnostní vyhlášení výsledků Ekofóru 2008 proběhne v pátek 28. 11. 2008 v rámci 
festivalu „Týká se to také tebe“ v Uherském Hradišti. Vyhlašování vítězů bude slovem i 
písní doprovázet moravský písničkář Tomáš Kočko. 
Nejúspěšnější autoři budou odměněni hodnotnými věcnými cenami od sponzorů Ekofóru: 
kilometrickými bankami ČD, hudebními disky, Fair trade výrobky, knihami a řadou dalších 
zajímavých cen.  
  
Pořadatelé si vyhrazují právo publikovat práce došlé do soutěže v rámci soutěže Ekofór a na 

propagačních a informačních materiálech Hnutí Brontosaurus. 
Zaslané práce se nevracejí. 


