
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 
vyhlašuje soutěž  

3D pro všechny 
 
 

Organizační informace 

Soutěž je určena účastníkům od 15 do 19 let.  

Soutěžní práce se přijímají do 31. března 2020.  

Slavnostní vyhlášení proběhne v dubnu 2020 v prostorách Gymnázia Arabská. 

 

Vybrané práce budou předány žákům 
Gymnázia pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 

Základní školy pro žáky s poruchami zraku, nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 
 

Tematické okruhy  

 Architektura (např. významné budovy, charakteristické prvky stavebních 
slohů – okna, kostelní věže apod.) 

 Umělecká a historická díla (obrazy, plastiky, busty, sochy, např. práce od 
Zdeňka Sýkory, Petra Kvíčaly, Věstonická Venuše apod.) 
 

 Obrazy Františka Kupky 
 

Podmínky účasti 

 Modely budou vytištěny na 3D tiskárně. 

 Rozměry modelu: minimálně dva rozměry musí být větší nebo rovny 5 cm, maximální velikost 

20 x 20 x 20 cm. 

 Do soutěže nejsou přijímány fotodokumentace výtvarných prací, kopie, xeroxy nebo 

elektronické verze výtvarných prací.  

 Posuzovány budou pouze práce, které dodržují téma soutěže a jsou řádně označeny. 

Neoznačené práce a práce s nečitelně či nekompletně vyplněnými údaji nebudou 

posuzovány.  

 Práce mohou zasílat pouze jednotlivci. 

 Zaslané práce se nevracejí.  

 Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, 

charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku a na webových stránkách pořadatele  

a webových stránkách partnerů soutěže.  

 Přihlášením do soutěže účastníci souhlasí s pravidly soutěže a zavazují se je bez výhrad 

dodržovat. Souhlasí také s tím, že pořadatel je oprávněn uveřejnit jména, podobizny  



a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních 

materiálech pořadatele této soutěže. 

Označení prací  

 Soutěžní práce musí být označena identifikačním štítkem: 

 

Identifikační štítek pro soutěž „3D pro všechny“ 
 

Název objektu: 

 
 

Údaje o soutěžícím: 

Jméno:  

Příjmení:  

E-mail: 

Název školy a adresa školy: 

Vyhrazeno pro potřeby organizátora. 

Štítek přiložte k objektu. 

 

Soutěžní kategorie  

Soutěžní práce vytištěné na 3D tiskárně budou hodnoceny v jedné věkové kategorii:  15 – 19 let podle 

soutěžních okruhů. Nejlepší práce budou oceněny. 

 
 
 
Řádně označené soutěžní práce zasílejte na adresu:  

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 
Arabská 682/14 
160 00 Praha 6 - Vokovice 

Na zásilku napište „Soutěž – 3D modely“  
 
Soutěžní práce je možné předat i v recepci školy na výše uvedené adrese v pracovní době:  

pondělí-pátek 8:00 až 18:00. 

 

Na všechny soutěžní práce se těší a případné dotazy ráda zodpoví: 

Mgr. Ivana Pechová 

e-mail:  soutez@gyarab.cz  

 


