
 

 

Mezinárodní festival potápěčské fotografie, filmu a dětské výtvarné tvorby 
 

PAF Tachov 
 

 

Klub sportovního potápění v Tachově ve spolupráci s Muzeem Českého lesa v Tachově 

vyhlašuje v rámci mezinárodního potápěčského festivalu PAF Tachov 

výtvarnou soutěž 
 

Podmořský svět očima dětí 
 

 

Soutěž je vyhlášena pro ZUŠ, ZŠ, SŠ, Domy dětí a mládeže a jednotlivce. 

 

Soutěžní kategorie:    1. malba, kresba, grafika – do formátu A1 

                      2. keramika – o maximálním rozměru h. 24 cm, v. 24 cm, š. 24 cm 
 

Věkové kategorie:    A.  6 – 12 let 

                                 B. 13 – 18 let 
 

Každý autor se může soutěže zúčastnit pouze jednou prací v každé kategorii. 

V každé výtvarné a věkové kategorii bude udělena 1. - 3. cena. Vítězní autoři budou pozváni na slavnostní 

vyhlášení výsledků a předání věcných cen, které proběhne v rámci hlavního festivalového programu.  

Rozhodnutí poroty je neměnné a není proti němu odvolání. Zasláním díla do soutěže autor a jeho právní 

zástupci souhlasí s jeho bezplatným užitím k propagaci festivalu a potápěčského sportu. Práce se nezasílají 

zpět. Případní zájemci si mohou své práce vyzvednout po předběžné domluvě nejpozději tři měsíce po 

ukončení festivalu v Muzeu Českého lesa v Tachově. 

 

Do soutěže budou přijaty práce, které budou na místě určení k datu uzávěrky festivalu. Informace o 

festivalových termínech naleznete na www.paftachov.cz  
 

 

Vyplněnou přihlášku (u keramiky nespojujte pevně s prací) a soutěžní práce označené jménem a věkem 

autora a názvem školy (u keramiky stačí jméno autora) zasílejte na adresu:  

Muzeum Českého lesa, tř. Míru 447, 347 01 Tachov. Informace o festivalu: www.paftachov.cz 

Případné dotazy zasílejte na e-mail: muzeum@tachov.cz  nebo volejte na tel. číslo 374 722 171  

 

 ------------    -------------    -------------    -----------    ------------    -----------     -------------    
              

PAF Tachov  -   Dětská výtvarná soutěž  -   Přihláška díla 
Informace o termínu doručení naleznete na www.paftachov.cz  

  Autor                         

  Jméno    Příjmení     

                 

  Adresa     

                 

  Telefon   Datum narození   E-mail     

                

  Škola   E-mail     

                

  Adresa     

                

  Dětská výtvarná tvorba   odpovídající údaje označte křížkem           

                

  Kategorie 6 - 12 let    Malba, kresba, grafika    Keramika      

                

  Kategorie 13 - 18 let    Malba, kresba, grafika    Keramika      
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