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Literárně-výtvarná soutěž 
 

Osmá planeta malého prince 
 
 
 

Pravidla soutěže 
 
 
 
1. Organizátor 
 
Organizátorem soutěže je Alliance Française Brno, z. s., Moravské náměstí 15, 602 00 Brno 
(dále jen „Organizátor“), který vydává tato Pravidla soutěže (dále jen „Pravidla“). 
 
 
2. Anotace 
 
V roce 2023 se připomíná 80 let od prvního vydání Malého prince, jehož autorem je 
světoznámý francouzský spisovatel Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944). 
 
Literárně-výtvarná soutěž „Osmá planeta malého prince“ (dále jen „Soutěž“) si klade za cíl 
podpořit zájem o francouzskou kulturu a zejm. tvořivost v oblasti písemného (literárního) a 
výtvarného projevu. 
 
Soutěž je určena žákům (jednotlivcům nebo dvojicím) základních a středních škol 
v Jihomoravském kraji bez omezení věku (dále jen „Soutěžící“, „Účastník“ nebo „Autor“). 
 
 
3. Registrace Soutěžících 
 
Soutěžící se do Soutěže přihlašují na základě vyplněné a podepsané přihlášky. 
 
V případě nezletilých Soutěžících je nutný písemný souhlas zákonného zástupce. 
 
 
4. Předmět Soutěže 
 
Předmětem Soutěže je vytvořit autorské literárně-výtvarné dílo (dále jen „Dílo“ nebo „Práce“) 
na základě níže uvedené charakteristiky:  
 
„Mezi šestou planetou, na které malý princ potkal zeměpisce, a sedmou planetou, kterou byla 
Země, byla ještě jedna, neznámá planeta, kterou ještě nikdo neobjevil a která se nacházela 
přesně uprostřed mezi asteroidem 329 a 330. Byla to osmá, poslední planeta, kterou malý 
princ navštívil během svého neobyčejného putování…“ 
 
Objevte tuto planetu společně s malým princem a dopište příběh. Příběh ilustrujte. 
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Dílo je vymezeno následovně: 
 

- formát A3 (na šířku), z toho: 
 

o literární část: 
§ rozsah: max. A4 (tj. polovina užité plochy Díla) 
§ forma: rukou čitelně psaný text (česky nebo francouzsky) 

 
o  výtvarná část: 

§ rozsah: max. A4 (tj. polovina užité plochy Díla) 
§ forma: volba výtvarné techniky a forma vyjádření není omezena (kresba, 

malba, fotografie, koláž apod.) 
 
 
Dílo bude mít volné okraje 1,5 cm z každé strany. 
 
 
Ukázkové znázornění Díla (formát A3, na šířku): 
 

 
 
 
Každé Dílo musí obsahovat na zadní straně následující údaje: 
 

- název Díla 
- jméno a příjmení 
- věk 
- kontaktní adresa 
- e-mail, mobil 
- název a adresa školy 
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5. Harmonogram Soutěže 
 
Zahájení Soutěže: 6. 2. 2023 
 
Uzávěrka přihlášek: 28. 2. 2023 
 
Uzávěrka pro odevzdání/doručení Díla: 24. 3. 2023 
 
Zasedání hodnoticí poroty: do 16. 4. 2023 
 
Vyhlášení výsledků a předání cen: 25. 4. 2023 
 
 
6. Porota a kritéria hodnocení 
 
Díla budou hodnocena odbornou porotou na základě následujících kritérií: 
 

- literární část: 
o obsahová shoda se zadáním a smyslem Soutěže 
o originalita 
o celková literární úroveň 
o čitelnost 

 
- výtvarná část: 

o obsahová shoda se zadáním a smyslem Soutěže 
o originalita 
o celková výtvarná úroveň 
o technické provedení 

 
Porota určí pořadí tří (3) nejlépe hodnocených Děl. V případě shodného počtu rozhodne los. 
 
Porota určí dalších sedmnáct (17) Děl bez určení pořadí. 
 
Rozhodnutí poroty je konečné a neodvolatelné. 
 
Ocenění Soutěžící budou o výsledku Soutěže informováni e-mailem nejpozději do 17. 4. 2023. 
 
 
7. Výsledky a prezentace Soutěže 
 
Dvacet (20) nejlépe hodnocených Prací bude vystaveno v sídle Organizátora v rámci výstavy 
„Osmá planeta malého prince“ pořádané u příležitosti 29. ročníku festivalu francouzské kultury 
Bonjour Brno. 
 
Vernisáž proběhne dne 25. 4. 2023 v 17.00 hod. V rámci vernisáže proběhne vyhlášení 
výsledků a předání cen. 
 
Soutěžící, kteří se umístí na 1. – 3. místě, získají Diplom a věcné ceny věnované 
Organizátorem. 
 
Ostatní Soutěžící, jejichž Díla budou vystavena (bez určení pořadí), získají Čestné uznání. 
 
Výstava bude ukončena 31. 5. 2023. 
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8. Doručování  
 
Práce je možné zaslat poštou nebo odevzdat osobně. Adresa pro zasílání/odevzdání 
soutěžních Prací:  
 
Alliance Française Brno 
Moravské náměstí 15 
602 00 Brno 
 
(obálku označte heslem „Soutěž: Osmá planeta malého prince“) 
 
Organizátor neručí za ztrátu, nedoručení či pozdní doručení soutěžních Prací a výher 
zasílaných prostřednictvím pošty či jiným způsobem. 
 
 
9. Vracení Děl a jejich využití 
 
Organizátor není povinen vracet Autorům jejich Díla. 
 
V případě zájmu je možné Dílo vyzvednout nejdříve 1. června 2023. V zájmu propagace 
soutěže mohou být Díla publikována, reprodukována či jinak prezentována dle uvážení 
Organizátora. Autoři Děl zároveň dávají souhlas s bezplatným využitím svého Díla a vzdávají 
se autorských práv či jakýchkoliv finančních nároků.  
 
 
10. Osobní údaje 
 
Osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány elektronicky v souladu se Zásadami 
zpracování osobních údajů v Alliance Française Brno. Tyto zásady jsou zveřejněny na 
webových stránkách Organizátora www.afbrno.cz. 
 
 
11. Souhlas s Pravidly a jejich změny 
 
Účastí v Soutěži projevuje každý Soutěžící a/nebo jeho zákonný zástupce (v případě 
nezletilých Soutěžících) svůj souhlas s jejími Pravidly a s tím, že Organizátor je oprávněn 
bezplatně zveřejňovat vítězné Práce, jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy 
výherců v propagačních materiálech, na webových stránkách a na sociálních sítích 
Organizátora (Facebook, Instagram, YouTube) po dobu neurčitou od skončení této Soutěže. 
 
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla Soutěže či Soutěž 
úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. 
 
Tato Pravidla vstupují v platnost okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách 
Organizátora www.afbrno.cz. 
 
 
12. Vyloučení se Soutěže 
 
Organizátor může v případě nerespektování těchto Pravidel Účastníka ze Soutěže vyloučit. 
 
 
13. Spory 
 
V případě, že jedno nebo více ustanovení z těchto Pravidel bude prohlášeno za neplatné nebo 
nepoužitelné, všechna ostatní ustanovení si zachovají význam a účinnost ve svém plném 
rozsahu. 
 
V případě jakýchkoliv sporů v souvislosti s touto Soutěží rozhoduje stanovisko Organizátora. 
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Při řešení všech sporů, které vzniknou v souvislosti s touto Soutěží, se bude upřednostňovat 
vzájemná dohoda. V případě, že řešení vzájemnou dohodou nebude možné, o případu 
rozhodne příslušný soud.  
 
 
14. Kontakty 
 
Více informací o Soutěži získáte na e-mailové adrese info@afbrno.cz nebo na telefonním čísle 
608 874 299. 


