
SEIFERTŮV ŽIŽKOV 

2017-2018 

PRAVIDLA SOUTĚŽE  

 

I. Soutěž 
 

1. Název soutěže: Seifertův Žižkov (dále jen soutěž) 

2. Účastník soutěže: žáci a studenti věkové kategorie 12-17 let 

3. Vyhlašovatel: Městská část Praha 3  

4. Organizátor:  Odbor školství MČ Praha 3 ve spolupráci se ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta  

5. Kontaktní osoba: Mgr. Alena Gotmanovová, odbor školství MČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, 

130 85 Praha 3, tel. 222 116 335, e-mail: alenag@praha3.cz  

6. Řízení soutěže:   

Za řízení soutěže, editaci webových stránek a za průběh soutěže je odpovědná redakce 

organizátora. 

7. Doba trvání soutěže 

1. Soutěž proběhne v období 1. 10. 2017 - 30. 4. 2018 

2. Průběh soutěže: 

a) 21. 09. 2017 – vyhlášení 2. ročníku soutěže  

b) 01. 10. 2017 – zahájení soutěže – přijímání příspěvků  

c) 30. 04. 2018 – ukončení přijímání příspěvků  

d) vyhodnocení příspěvků odbornou porotou se uskuteční do 31. 5. 2018 

e) slavnostní vyhlášení vítězných děl, ocenění autorů a vydání sborníku proběhne  

do 30. 9. 2018 

 

II. Podmínky účasti v soutěži 

 

1. Podmínkou účasti v soutěži a zveřejnění příspěvku je přihláška do soutěže a souhlas zákonného 

zástupce. 

2. Přijímání příspěvků je možné v termínu od 1. 10. 2017 do 30. 4. 2018 prostřednictvím: 

a) pošty na adresu MČ Praha 3, odbor školství, Havlíčkovo nám. 9, 130 85 Praha 3 

b) elektronické pošty na e-mailové adresy:  seifertuvzizkov@praha3.cz, alenag@praha3.cz  

c) podatelny v přízemí MČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 

d) osobně v odboru školství 

3. Zveřejňování příspěvků: 

a) na portálu http://www.seifertuvzizkov.cz bude prováděno průběžně do uzavření soutěže 

a po získání souhlasu zákonných zástupců 

b) vítězná díla ve sborníku Seifertův Žižkov 2017-2018 

 

III. Pokyny pro autory 

 

1. Redakce organizátora přijímá původní příspěvky od autora (účastníka soutěže) ve věku od 12 

do 17 let na libovolné téma, které je inspirováno dílem Jaroslava Seiferta.  

 

mailto:alenag@praha3.cz
mailto:seifertuvzizkov@praha3.cz
mailto:alenag@praha3.cz
http://www.seifertuvzizkov.cz/


SEIFERTŮV ŽIŽKOV 

2017-2018 

 

2. Autor může do soutěže zaslat max. jeden příspěvek, jenž nepřesáhne tři stránky textu. Delší 

příspěvky budou ze soutěže vyloučeny. 

3. Autor je povinen se před předáním svého příspěvku seznámit s těmito pravidly soutěže. 

Předáním příspěvku do soutěže se má za to, že autor s pravidly souhlasí. 

4. Odpovědnost za obsahovou a gramatickou stránku příspěvku nese autor.  

5. Příspěvky obsahující vulgarismy, osočování a diskriminující prvky nebudou zveřejněny ani 

hodnoceny a budou ze soutěže vyloučeny. 

6. Termín uzavření soutěže je 30. 4. 2018. Pokud bude příspěvek doručen až po tomto datu, 

nebude zveřejněn ani hodnocen. 

7. Zasláním příspěvku nevzniká autorovi automaticky nárok na jeho zveřejnění.  

 

IV. Odpovědnost organizátora soutěže za její průběh 

 

Organizátor si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její podmínky. Práce zaslané 

do soutěže nebudou vráceny. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

 

1. Na dodržování těchto pravidel dohlíží pověřená osoba redakce.  

2. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem vyhlášení soutěže, tj. 21. 9. 2017. 


