
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ KRMÍTKO 
 

Termín: soutěž trvá do 28.2. 2017 (můžeme podle situace prodloužit do 

konce března) 

Kategorie: individuální (jednotlivci, páry, rodiny) 

  kolektivní (školní kolektivy, třídy, kroužky, kluby, spolky) 

 Pravidla soutěže: 

Do soutěže se mohou hlásit pouze „doma“ vyráběná krmítka (ne koupená, 

hotová z obchodu). V termínu konání nechávají účastníci své vyrobené krmítko 

(vždy jen jedno soutěžní krmítko za individuálního účastníka nebo kolektiv) na 

pokladně Pevnosti poznání. Každý účastník obdrží na místě za účast v soutěži 

časopis Ptačí svět. Podmínkou zařazení do soutěže je uvedení jména autora 

(případně rodiny, třídy apod.) a kontaktní e-mailové adresy (alternativně 

telefonního čísla). Dobrovolně je možné uvést věk autora/autorů. Jméno autora 

bude po dobu trvání výstavy uvedeno u vystaveného krmítka, e-mail nebude 

nikde zveřejňován a bude využit jen pro informování o výsledcích soutěže a 

domluvení převzetí případné výhry.  Po dobu trvání budou soutěžní krmítka 

vystavena v předsálí Pevnosti poznání v uzamčených vitrínách (v případě 

velkých, nebo závěsných krmítek mohou být umístěna vedle vitrín), u každého 

krmítka bude na cedulce uveden autor (případně jeho věk). Poslední den 

soutěže proběhne hodnocení všech krmítek, v každé kategorii budou vybrány 

tři nejlepší a odměněny cenami s ptačí tématikou. Po skončení soutěže budou 

e-mailem oznámeny výsledky všem účastníkům a své výrobky si následně 

mohou odnést. Pro vítězné autory budou ceny připraveny na pokladně Pevnosti 

poznání. Vítězové budou uvedeni také v aktualitách na webových stránkách. 

Hodnocení: 

Každé soutěžní krmítko bude hodnoceno (1) z hlediska účelnosti a praktičnosti, 

a (2) z hlediska „designu“ a originality. V každém hodnocení může soutěžící 

získat 1 – 10 bodů, v součtu tedy 2 – 20 bodů. Tři krmítka s nejvyšším počtem 

bodů v každé kategorii budou oceněna. V případě rovnosti součtu bodů 

rozhoduje vyšší bodový zisk za účelnost a praktičnost.  



Hodnotit budou:  účelnost a praktičnost - Evžen 

   design a originalita – Ema (?) 

Ceny 

Kategorie individuální: 

3. cena plakát (Ptáci na krmítku, Ptačí zahrada nebo Ptačí migrace) 

2. cena ptačí odznáček (v případě rodiny nebo sourozenců, pro každého) 

1. cena plyšový ptáček (červenka) 

Kategorie kolektivní: 

3. cena plakát (Ptáci na krmítku, Ptačí zahrada nebo Ptačí migrace) 

2. cena ptačí pexeso 

1. cena kniha Kam za ptáky 


