
230 LET BRNĚNSKÉ DIECÉZE

Podrobné informace a pravidla
k výtvarné a vědomostní soutěži v Roce diecéze 2007

Pořadatel soutěže: Biskupství brněnské, Petrov 8, 601 41 Brno.

Organizaci zajišťuje: Diecézní katechetické centrum (dále DKC Brno).

Soutěž má následující kategorie a formy:

Výtvarná soutěž: 1. kategorie –  předškolní věk a 1. třída ZŠ
2. kategorie –  2. a 3. třída ZŠ

Vědomostní soutěž: 3. kategorie –  4. až 6. třída ZŠ (+ prima osmiletých gymnázií)
4. kategorie –  7. až 9. třída ZŠ (+ sekunda až kvarta osmiletých gymnázií)

Internetová soutěž: 5. kategorie –  učni, studenti (SŠ, VŠ) a dospělí

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ je určena pro 1. a 2. kategorii. Jejím tématem je „Brněnská diecéze očima 
dětí“. Do soutěže budou přijaty práce jednotlivců vytvořené různými výtvarnými technikami plošné-
ho charakteru o velikosti max. A3 (42 × 29,7 cm). Mohou zobrazovat vše, co souvisí s životem 
diecéze, nebo jejími památkami a krásami. Na zadní straně obrázku musí být uveden jeho název
a tyto údaje o autorovi: jméno, příjmení, adresa (příp. e-mail), datum narození a navštěvovaná třída 
ZŠ. Obrázek bez uvedených údajů nebude zařazen do soutěže. Obrázky zašlete do 20. dubna 2007 
na adresu: Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum, Petrov 5, 601 43 Brno (rozhodující 
je datum podání na poště). Zaslané obrázky se nevracejí. Účastník soutěže přenechává pořadateli 
bezúplatně práva k užití obrázku k výstavním a publikačním účelům.

Vítězové výtvarné soutěže a jejich zákonní zástupci budou pozváni na slavnostní vyhlášení 21. květ-
na 2007, kde budou předány ceny. Při této příležitosti se uskuteční vernisáž výstavy vítězných děl
v brněnské katedrále.

Ceny pro 1. a 2. kategorii: 1. sada pro výtvarníky; 2. DVD; 3. knižní encyklopedie;
4. – 6. výtvarné potřeby; 7. – 15. upomínka

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ pro 3. a 4. kategorii (tzn. od 4. po 9. třídu) bude mít 3 kola: farní, děka-
nátní (či oblastní) a diecézní (finále). Cílem je dozvědět se více o brněnské diecézi, poznat její histo-
rii, místopis, významné osobnosti, patrony, poutní místa, kláštery, atributy aj.

 Farní kola budou probíhat v únoru a březnu 2007. Zájemci se přihlásí u duchovního správce far-
nosti nebo jím pověřené osoby (dále garant farního kola) a zaregistují se. Podklady pro farní kolo 
(registrační listina, otázky a tato podrobná pravidla) jsou k dispozici na internetových stránkách 
<http://biskupstvi.cz/rokdieceze> a u organizátora soutěže (DKC Brno), který je na požádání zašle.
Farní kolo může proběhnout v případě, že se ho zúčastní minimálně 3 soutěžící v příslušné kate-
gorii. Pokud je počet zájemců o soutěž nižší, mohou se tito jednotlivci zapojit v jiné farnosti. Do 
děkanátního kola postoupí za každou započatou trojici soutěžících jeden (např. 9 účastníků –
postoupí 3; 10 účastníků – postoupí 4).

Poznámka: Otázky pro farní kolo existují pro každou kategorii ve dvou podobně obtížných va-
riantách – A a B. Soutěžící v jedné skupině dostanou různé varianty (každý jen jednu), aby od-
povědi od sebe jednoduše neopsali.

Na vyžádání zašle DKC garantům farního kola správné odpovědi včetně možnosti bodo-
vého hodnocení.

 Církevní škola má právo uspořádat pro své žáky samostatné školní kolo, které má platnost kola 
farního. Účastníci školního kola se již nemohou účastnit jiného farního kola. Zájemci o soutěž se 
hlásí u učitele náboženství.

 Soutěžící dostanou otázky farního kola od garanta farního kola a ve stanoveném termínu ode-
vzdají vypracované odpovědi. Termín odevzdání určí garant tak, aby na vypracování měly děti 
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čas minimálně týden. Odpovědi mohou vypracovávat soutěžící doma. Informace lze zjišťovat 
různým způsobem (hledat na internetu, v knihách, ptát se dospělých atd.). Odpovědi  odevzdané 
po termínu nebudou do soutěže zařazeny.

 Pořádání farního kola je v kompetenci farnosti. Garant farního kola zajišťuje objektivnost hodno-
cení a má právo rozhodovat sporné případy. Může např. uspořádat losování či rozřazovací test –
tzv. „rozstřel“ – v případě, že všechny odpovědi více soutěžících budou správné. DKC nabízí 
otázky k „rozstřelu“, na požádání je zašle. Garant zodpovídá za zveřejnění výsledků a vyhlášení 
vítězů farního kola ve farnosti.

 Jména postupujících z farních kol spolu s celkovým přehledem účastníků musí být nahlášena na 
DKC nejpozději 2. dubna 2007, a to poštou, e-mailem, faxem nebo osobním doručením. Dodr-
žení termínu je nezbytné pro postup do děkanátního kola.

 Děkanátní (oblastní) kola se uskuteční v druhé polovině dubna 2007. DKC oznámí těm, kteří 
postoupí z farních kol, místo a čas konání tohoto kola. DKC zajistí podklady pro děkanátní kolo 
a dohodne způsob organizace s příslušnými děkany či kněžími. Děkanátní kolo bude vyhodnoce-
no na místě a budou vyhlášeni vítězové – účastníci diecézního finále.

 Diecézní kolo (finále) se bude konat 21. května 2007 – v den výročí posvěcení brněnské katedrá-
ly sv. Petra a Pavla – v Brně na Biskupství brněnském.

Ceny pro 3. a 4. kategorii: 1. osobní počítač; 2. mobil; 3. MP3 přehrávač; 4. – 10. kniha.

INTERNETOVÁ VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ pro učně, studenty a dospělé bude probíhat v měsí-
cích březen až listopad 2007 na stránkách <http://www.biskupstvi.cz/rokdieceze>. Soutěžící se musí nej-
prve zaregistrovat na uvedené adrese, a to nejdříve 1. března 2007, kdy budou zároveň k dispozici 
první otázky, na něž soutěžící odpoví. Vždy prvního dne v měsíci (březen až listopad) budou zveřej-
něny nové otázky a zároveň správné odpovědi na otázky z minulého měsíce. Do soutěže je možné se 
zapojit v jakémkoliv měsíci během konání internetové soutěže. Každý měsíc budou z těch, kdo 
správně odpověděli na všechny otázky, vylosováni 3 výherci, kterým bude zaslána knižní odměna.
V sobotu dne 1. prosince 2007 – v den děkovné pouti k založení diecéze – proběhne další losování
z těch, kteří se úspěšně zapojili alespoň v 5 soutěžních měsících.

Ceny pro 5. kategorii: dárkový šek do restaurace L'Eau Vive, dárkový šek na produkty prodejny 
Benedictus, dárkový šek do prodejny Donum. Absolutní vítěz internetové 
soutěže (soutěžící s největším počtem správných odpovědí od března do lis-
topadu) obdrží soupravu pro satelitní příjem TV.

Společná pravidla pro všechny kategorie:

Účastník soutěže či jeho zákonný zástupce zasláním obrázku, nebo registrací do vědomostní soutěže 
prohlašují, že souhlasí s pravidly soutěže, účastní se jí dobrovolně a uvedené osobní údaje jsou prav-
divé. Soutěžící, který vyplnil nepravdivé údaje, ztrácí nárok na odměnu. Pořadatel se zavazuje naklá-
dat s osobními údaji soutěžících v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. za účelem zpracování těchto 
údajů pro potřeby soutěže a zveřejnění výherců v médiích.

Pořadatel určuje pravidla soutěže, připravuje soutěžní materiály a jmenuje odborné poroty. Pořadatel 
si vyhrazuje právo na změnu cen určených vítězům soutěže. Soutěžní ceny nelze vyplatit v hotovosti, 
ani vymáhat právní cestou. V případě změny ceny musí mít tato srovnatelnou hodnotu jako cena 
původní.

Z účasti na soutěži jsou vyloučeni organizátoři a jejich rodinní příslušníci.

Kontakt pro dotazy: Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum, Petrov 5, 601 43 Brno,
tel. 543 235 030, e-mail kc.brno@biskupstvi.cz, fax 543 237 063.

Otázky pro vědomostní soutěž (3. a 4. kategorie) připravili: Marie Špačková (DKC), Jitka Šebková (DKC), Pavel Konzbul
(BiGy Brno) a Luděk Strašák (Radio Proglas). Na přípravě a organizaci soutěže dále spolupracují:

Iva Fukalová, Josef Gerbrich, René Strouhal, Lída Krčálová, Zdeňka Nejezchlebová, Zdeněk Dršťka a Jiří Maxa.


