
Soutěžní podmínky

Téma ročníku: strom

Soutěží se ve třech kategoriích:

I.   Stromek, dětská kategorie - věk do 15 let včetně (jeden kreslený vtip)

II.  Strom, kategorie pro dospělé - věk 16 let a starší (jeden kreslený vtip)

III.  Les,  věkově neomezená (má  formu stripu,  tedy  několika  obrázků  nesoucích 
příběh)

Maximální počet příspěvků od jednoho autora v jedné kategorii: 3 (slovy tři)

Náležitosti soutěžních prací: Rozměr A4. Na zadní straně nesmí chybět kontaktní údaje: 
jméno, adresa, věk, kontakt na soutěžícího (telefon nebo e-mail), kategorie a název či 
krátký popis díla. Obrázky zaslané e-mailem musí mít rozlišení min. 300 DPI.

Ekofór je soutěž kreslených vtipů s tematikou životního prostředí.  Práce ve všech  třech 
kategoriích  se  musí  týkat  zadaného  tématu. Vybrané  práce  –  25  nejlepších  z každé 
kategorie  bude  hodnoceno  odbornou  porotou  složenou  ze  zástupců  environmentálních 
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://www.ekofor.cz nebo 
je můžete získat na kontaktním e-mailu ekofor@brontosaurus.cz 

Pořadatelem soutěže je Hnutí Brontosaurus, http://www.brontosaurus.cz. 

Uzávěrka soutěže je 7. 4. 2009 (platí poštovní razítko)

Do té doby je možno práce ve formátu max. 1 A4:
• zasílat poštou na adresu: Hnutí Brontosaurus Praha, Senovážná 8, 110 00 Praha 1

• emailem: ekofor@brontosaurus.cz
• předat organizátorům Ekofóru
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Výstava

Po uzávěrce bude ze zaslaných prací vybráno v každé kategorii 25 nejlepších, z nichž bude 
sestavena putovní výstava. Tu budou moci poprvé zhlédnout 25. 4. 2009 návštěvníci Dne 
Země na Toulcově dvoře v Praze a poté bude k vidění na různých místech v republice 
v rámci ekologicky-vzdělávacích a kulturních akcí, hudebních festivalů, v knihovnách apod.

Vyhlášení výsledků a ceny

Slavnostní vyhlášení výsledků Ekofóru 2008 proběhne v sobotu 26. 9. 2009 v rámci 
výročního festivalu „Dort pro Brontosaura“ v Modré u Velehradu. 

Oceněny budou v každé kategorii 3 nejlepší vtipy z hlasování veřejnosti a 7 nejlepších vtipů 
z hlasování odborné poroty. Nejúspěšnější autoři budou odměněni hodnotnými věcnými 
cenami od sponzorů Ekofóru, jako například Fair trade výrobky, knihami či řadou dalších 
zajímavých cen. 

Všichni autoři, jejichž kresby se dostanou do užšího výběru 75 vtipů, z nichž bude 
sestavena putovní výstava, obdrží po vyhlášení vítězů Ekofóru 2009 upomínkový katalog 
s informacemi o soutěži a oceněnými vtipy.
 

Autorská práva

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.

Účast v soutěži znamená souhlas s pravidly soutěže.


