
Zúčastněné školy, SDH,.DDM apod. předajívypracované práce zkaždé kategorie na

oSH ČMS Písek - poštou, osobrrě.

kontakt na osH Čvls písek:

Okresní sdružení hasičů ČMS Písek, Vrcovická 2227,397 01 Písek.

OSH (OORP) vyhodnotí z obdržených prací tři nejIepší z každé kategorie a tyto práce

doručí na KSH, která provedou vyhodnocení v kraji. Mohou to být Krajské odborné rady

prevence (KORP) nebo Krajské odborné rady mládeže (KORM) čiv součinnosti.

KSH si po dohodě s OSH mohou vyhradit předložení jen jedné vítězné práce

vyhodnocené na okresní úrovni. Tato krajská sdružení vyhodnotí tři práce (krajské kolo) a

následně JEDNU neilepší prácř z každé kategorie zašlou do kanceláře sdružení: Římská 45,

Praha 2, PSč: tLt07.
KORP zodpovídají za to, že do republikového kola nebudou zaslány práce, které

nesplňují kritéria těchto propozic. Nedodržení formátu výtvarných prací a nedodržení
obsahového zaměření u všech pracíje důvodem k vyřazení zaslaných prací ze soutěže.

Všem hodnotícím skrxpinám (radám prevence; atd.) se doporučuje

zhodnocení úrovně v,ýtvarné části (použité rnitvarné techniky, její zvládnutí

zařadit do hodnotitelských komisí odborníka na výtvarnou část, např. učitele

oborů naZŠ, ZUŠ, vychovatele s odpovídající kvalifikací apod.

Časo"V pU" soutěZe

pro účely

a aplikace)

výtvarných

časové období činnost v daném časovém období

od 1.1.2023- do 31.
L 2a23

OSH ČMS spolu s OORP a OORM zajistí Fublicitu soutěže ve školách, DDM,
SDH, popř. jiných dětských zájmových organizacích (Skaut, Ochránci přírody
apod.} okresu, projednání podmínek s řediteli škol (příp. školskými
správarni}, vedoucími zájmových organizací nebo jejich okresními středisky,
organizaci soutěže, obsahová zaměření, způsob vyhodnocení, včetně
nahlášení počtu zúčastněných soutěžících a předání vítězných prací do
dalšího kola na OSH ČMS v r.2O23.

do 12. 3.2023
Předání pracía počtů účastníků na OSH ČVtS v Písku.

do 26. 3.2023
Komise OSH ČMS vyhodnotí tři nejlepší práce ve všech kategoriích {okresní
kolo).

do 9.4.2023
OSH ČMS doručí vyhodnocené práce a zároveň i údaj o počtu účastníků
soutěže za daný okres na KSH ČUS te krajskému vyhodnocení

do 23. 4.2023
KSH ČMS provedou vyhodnocení prací a vyberou tři nejlepší práce ze všech
kategorií (krajská kolaI

do 7.5. 2O23
KSH ČMS doručí jednu nejlepší práci z každé kategorie do Kanceláře
sdružení, současně oznámí počty zúčastněných soutěžících jak v okresech,
tak za celý krai
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