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„Policejní pohádky“ v představách dětí 
              tvůrčí soutěž Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

 
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, oddělení tisku a prevence 

vyhlašuje v návaznosti na vydání knížky „Policejní pohádky“ dne 9. dubna 2015 preventivně-
vzdělávací výtvarnou soutěž zaměřenou na zásady bezpečného chování prostřednictvím tvůrčí 
činnosti dětí.  

 
Soutěž nabízí jedinečnou možnost, jak získat úžasnou publikaci „Policejní pohádky“, 

kterou policisté odmění vítěze soutěže spolu s dalšími prezentačními předměty, jako jsou 
omalovánky, pastelky či pexesa.  
 
Cílové skupiny (děti ve věkovém rozpětí 5–12 let):  

– oddělení předškolních dětí  

 

 uvedených věkových kategoriích  

 uvedených věkových kategoriích 

 uvedených věkových kategoriích  

 
Soutěžní kategorie pro cílové skupiny dětí  

Zaslaná soutěžní díla budou hodnocena ve dvou věkových kategoriích a to 5-7 let (děti z MŠ) a 6–
12 let (děti 1. stupně ZŠ):  
tvůrčí díla různou výtvarnou technikou (např. kresba, koláž, grafika, keramická a textilní díla, 
malby na sklo a jiné) 

 
Soutěžní témata 
Zpracovat výtvarné dílo na téma některé pohádky z knížky „Policejní pohádky“, ale také ztvárnění 
jednotlivých hlavních postav knihy či prostředí (policejní stanice, soudní budova atd.), kde se 
příběhy odehrávají. 
 

Pravidla soutěže  
Zpracování zadaných témat  

Úkolem dětí je vytvořit tvůrčí dílo podle zvoleného tématu či postavy, prostředí z knížky.  
Maximální počet dětí pracujících na díle: dvě  
Výtvarná díla mohou mít maximální rozměr 1m x 1m.  
Trojrozměrná díla mohou mít maximální rozměr 0,5m x 0,5m x 0,5 m.  
 
Prosíme o dodržování počtů dětí, velikosti a rozsahu děl, jinak nemusí být dílo do soutěže 
zařazeno!  
Každé dílo musí obsahovat viditelný název, jména autorů, věk, třídu, adresu a telefon školy či 
školního zařízení. Pokud nebudou díla obsahovat uvedené náležitosti, nemusí být do soutěže 



zařazena. Vytvořené dílo je nutné poslat na adresu jednotlivých skupin (či oddělení) tisku a 
prevence moravskoslezské policie.   
 

Podmínky soutěže  
Účastí v soutěži převádí účastník veškerá práva související se zaslaným dílem na organizátora 
soutěže, souhlasí s dodržováním těchto oficiálních předpisů s tím, že všechna rozhodnutí 
organizátora přijme jako konečná.  
Účastník souhlasí s tím, aby se zaslané dílo mohlo využít v preventivních projektech Krajského 
ředitelství policie Moravskoslezského kraje a bylo pro účely těchto preventivních projektů 
rozmnožováno, aby byly rozmnoženiny díla rozšiřovány, půjčovány či vystavovány a aby bylo dílo 
publikováno, zejména prostřednictvím internetové sítě.  
Právo využít dílo výše uvedeným způsobem se poskytuje bezúplatně.  
Zaslaná díla se stávají majetkem organizátora a účastníci nemají nárok na jejich vrácení.  
Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním přihlášených výtvorů po dobu dvou let od ukončení 
soutěže. Vyhlašovatel není povinen výtvor přihlášený do soutěže vystavit.  
 
Vyhodnocení soutěžních témat a předání odměn  
Hodnoticí komise bude složena z pracovníků skupin (oddělení) tisku a prevence moravskoslezské 
policie a policistů, zaměstnanců Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. V průběhu 
měsíce května budou osloveni všichni výherci soutěže a budou pozváni na slavnostní předání cen.  
 
Termíny (prosíme o jejich dodržení)  
Výtvory k jednotlivým soutěžním tématům je nutné zasílat nejpozději do 27. 4. 2015, rozhodující je 
datum na poštovním razítku. Později zaslaná díla nelze do soutěže přijmout. Vyhodnocení a 
předání odměn se uskuteční v průběhu měsíce května 2015.  
 
Práce osobně nebo poštou doručte na adresy jednotlivých skupin (oddělení) tisku a prevence 
moravskoslezské policie. Heslo „POLICEJNÍ POHÁDKY V PŘEDSTAVÁCH DĚTÍ“. 
Adresy pro doručení: 
okres Ostrava – Skupina tisku a prevence, 30. dubna 24, 729 21 Moravská Ostrava a Přívoz 
okres Bruntál – Skupina tisku a prevence, Partyzánská 9, 792 01 Bruntál 
okres Opava – Skupina tisku a prevence, Hrnčířská 22, 746 25 Opava 
okres Nový Jičín – Skupina tisku a prevence, Svatopluka Čecha 11, 741 11 Nový Jičín 
okres Karviná – Skupina tisku a prevence, Havířská 1511/26, 735 06, Karviná Nové Město 
okres Frýdek Místek – Skupina tisku a prevence, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek Místek 
ostatní kraje - děti ze školských zařízení mimo Moravskoslezský kraj, které mají knihu k dispozici 
ve škole či knihovně, mohou svá díla zasílat na adresu oddělení tisku a prevence Krajského 
ředitelství policie Moravskoslezského kraje, ul. 30. dubna 24, 728 99 Ostrava. 
 
 
Zpracovala: 
komisař por. Bc. Pavla Jiroušková 
skupina tisku a prevence Bruntál 

 
     
      

          mjr. Mgr. Gabriela Holčáková, v. r.   

                                                                          vedoucí oddělení tisku a prevence 

 
 

 

 

 

         

 


