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Dnes bylo vyhlášeno celostátní (ústřední) kolo letošního ročníku soutěžní přehlídky prací žáků a studentů středních a 
vyšších odborných škol s uměleckými a uměleckořemeslnými obory (kód oboru 82). Všechny informace a podklady 
jsou ke stažení na http://www.zamecek.cz/index.php?kategorie=65&vypis=ano&nov_str=  

PŘIHLÁŠKA DO ÚSTŘEDNÍHO (CELOSTÁTNÍHO) KOLA 

Přihláška se skládá ze tří částí - část A (škola) se vyplňuje jen jedenkrát ke všem přihláškám, přihláška - část B (žák / 
student), jedna přihláška za celou školu, každý žák / student na jeden řádek, případní spoluautoři na zvláštní řádky, 
přihláška - část C (soutěžní práce), jedna přihláška za celou školu, každá přihlášená práce na jeden řádek. Přihlášky 
(ke stažení na webu SSUPŠ Zámeček) vyplňte (EXCELL) a spolu s fotografiemi (.jpg nebo .tiff) odešlete podle pokynů v 
propozicích nebo v přihlášce do 6. 3. 2014, 24:00 hod. na adresu: ateliery@zamecek.cz 

 
ÚČASTNICKÝ POPLATEK 

1000 Kč za první práci a 500 Kč za každou další práci souhrnně uhradit nejpozději do 12. března 2014  na základě 
zálohové faktury (ke stažení na webu SSUPŠ Zámeček) s uvedením IČ vaší školy jako variabilního symbolu. 
 

PŘEDÁNÍ STUDENTSKÝCH PRACÍ S DOKUMENTACÍ – do 11. 3. 2014 

Soutěžní práce lze osobně předat v budově Fakulty umění a designu Západočeské univerzity v Plzni, Univerzitní 28, 
Plzeň a to v úterý 4. března od 10:00 do 14:00 nebo v úterý 11. března od 10:00 do 14:00. nebo zaslat poštou na 
adresu Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola – Zámeček, Ateliéry Křimice, Zámecké náměstí 9, 322 00 
Plzeň - Křimice s poznámkou "Studentský design" s doručením nejpozději 11. března 2014 . 
 

VRÁCENÍ PŘIHLÁŠENÝCH PRACÍ 

a) 3. dubna 2014 při odjezdu po ukončení zasedání Asociace  
b) osobně v termínu dohodnutém se SSUPŠ Zámeček, nejpozději do 9. dubna 2014. Nebude-li písemně dohodnuto 
jinak, propadají nevyzvednuté práce vyhlašovateli přehlídky a budou zlikvidovány. 
 

KONTAKTY 

Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola – Zámeček, s. r. o., Pod Vinicemi 82, Plzeň, 301 00, www.zamecek.cz. 
E-mail vyhrazený pro soutěž:  ateliery@zamecek.cz 
Pověřený pracovník: Bc. Olga Kezniklová, tel. 377 822 097, 724 848 505, ateliery@zamecek.cz 

 
 
Zdroj: pořádající škola. Redakční úprava: Oskar Brůža 
Předešlé zprávy naleznete na www.uvucr.cz/e_info/e_info_prehled.htm  
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