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Vážení přátelé, 
zapojte se s námi již do 8. ročníku Výtvarné soutěže, která je součástí tradiční 
akce Den s úsměvem pořádané neziskovou organizací Salinger, z.s.  
 
Letošní ročník soutěže nese název „Přátelství“. Děti mohou namalovat vše, co si 
pod pojmem přátelství, kamarádství představí. Je zcela na jejich fantazii, jak 
zadání pojmou. Kreativitě se meze nekladou. Věříme, že si děti s tématem hravě 
poradí. V příloze naleznete také plakát letošní soutěže. 
 
Obrázky prosím označte z druhé strany písmenem dané kategorie, jménem 
a kontaktem na zákonného zástupce autora a zašlete je nebo doneste do  
4. 6. 2021 na adresu: 
 
Centrum Semafor 
Gočárova třída 1620/30 
500 02 Hradec Králové 
 
Letos je také možnost obrázky zasílat elektronicky na e-mail: 
pracovnici.semafor@salinger.cz 
 
Soutěžní kategorie: 
A. Mateřské školy 
B. I. stupeň ZŠ 
 
Do užšího výběru se dostanou obrázky, které zvolí komise složená z pracovníků 
Salinger, z.s. Pro tyto obrázky bude možné veřejně hlasovat na facebookové 
události Den s úsměvem 2021 během června a července. Výherci jednotlivých 
kategorií, budou slavnostně oceněni na akci Den s úsměvem 22. 8. 2021, která se 
bude konat v čase 10:00 – 16:30 na Tylově nábřeží v Hradci Králové. 
 
V případě zaslání obrázků do soutěže na e-mail, prosíme rodiče o úschovu 
originálních obrázků pro účely pozdější výstavy. Po konání akce proběhne online 
výstava, kterou bude možné zhlédnout na facebookových stránkách Salingeru, 
z.s. 
 
Pokud to aktuální protiepidemická opatření umožní, proběhne také výstava 
putovní, která byla součástí soutěže v minulých letech. Díla byla vystavována 
např. v informačním centru, OC Atrium nebo v dětském oddělení Knihovny 
Hradec Králové.  
 
S účastí v soutěži souhlasíte se zpracováním a shromažďováním Vašich osobních 
údajů pro účely vyhodnocení soutěže. 
 
Za Salinger, z.s. 
Bc. Kateřina Píšová, koordinátorka soutěže 
720 976 294, pracovnici.semafor@salinger.cz 

mailto:pracovnici.semafor@salinger.cz


Salinger z.s. vyhlašuje 8. ročník
výtvarné soutěže pro MŠ a

 1. stupeň ZŠ na téma:

PŘÁTELSTVÍ

Namaluj cokoliv, co si představíš pod pojmem
přátelství.

Obrázky společně se jménem, věkem a kontaktem na
zákonného zástupce posílej do 4. 6. 2021 na adresu: 

Centrum Semafor
Gočárova třída 1620/30, Hradec Králové 500 02 

nebo elektronicky na e-mail:
pracovnici.semafor@salinger.cz

 
Pro více informací k soutěži pište na e-mail pracovnici.semafor@salinger.cz

podrobné informace:


