Pravidla soutěže „Zlatý Marjánek“ na výstavě Teddy Bear Prague
dnech 22.10.2021 -24.10.2021

1)Soutěž je určena pro tvůrce medvídků Teddy .
Do soutěže budou přijímáni pouze medvídci autorů, které odpovídají
jednotlivým kategoriím. Medvídci musí být originální, a musí být vyrobeni
autorem.
2) Každý soutěžící se může prezentovat pouze jedním soutěžním medvídkem
v každé kategorii.
3)Na soutěžním medvídkovi nesmí být žádné odkazy na autora
( značka, iniciály, etikety, apod.)
4) Porotce může po zvážení přeřadit medvídka do jiné kategorie, než do jaké
byl původně přihlášen. Pokud soutěžící s tímto rozhodnutím nesouhlasí, vyloučí
se soutěžní medvídek ze soutěže bez náhrady nákladů.
5)Ohodnocení soutěžních medvídků, výběr a vítěze bude zajišťovat porota,
která bude sestavena z mistrů v oboru. Porota vybere vítěze soutěže
v každé kategorii a to 1,2 a 3 místo.
Kriteria hodnocení:
Celkový vzhled
Kvalita provedení
Výraz
Porota medvídky bodově ohodnotí a vybere 3 nejlepší v každé kategorii.

Přihlášení do soutěže
Přihlášky se odevzdávají od vyhlášení soutěže na stránkách výstavy .
www.teddybearprague.cz Podávání přihlášek a platba účasti v soutěži je možná
do 10.10.2021 . Email: info@teddybearprague.cz
-vyplněnou přihlášku
-jméno medvídka-pokud má
-číslo a název kategorie
-popis medvídka
- 1-3 barevné fotografie medvídků autora v elektronické podobě
rozlišením 300dpi
Všechny dokumenty musí být podepsány a zaslány v elektronické podobě na
email:info@teddybearprague.cz
Po uhrazení poplatku dostanete potvrzení o přijetí platby.
Registrace soutěžících a příjem soutěžních medvídků proběhne
21.10.2021 od 18.00-20.00hod
22.10.2021 od 8.00 – 11.30hod
Fotografie a jiné záznamy ze soutěže a soutěžních medvídků pořízené
organizátory jsou majetkem organizátora.
Soutěžící dává podpisem přihlášky časově neomezený souhlas s bezplatným
použitím vytvořených fotografií a záznamu svých děl pro potřeby prezentace,
reklamy, dokumentace a dalších .
Soutěžní poplatek činí:
1. exponát 250,- Kč/ 10 EUR
2. exponáty 450,- Kč / 18 EUR
3. exponáty 550,- Kč/ 22 EUR
A zahrnuje veškeré náklady Teddy Bear Prague

Soutěžní kategorie:
1.kat. „Cirkus jede „.
Medvídek vytvořený libovolnou technikou, minimálně pětikloubový.
Medvídek musí být oblečený na dané téma, povolen je jakýkoliv doplněk
na dané téma včetně kamaráda.
2.kat.Medvídek klasický , pětikloubový, bez oblečení ( povolen jeden doplněk
šála, mašle…) 16 – 80 cm
3. kat. Medvídek klasický, pětikloubový, oblečený 16-80cm.
4. kat . Realistický medvídek 16-80 cm
5. kat. Miniaturní medvídek do 15 cm ( pětikloubový, oblečený i neoblečený)
6. Medvídek tvořený jinou technikou, pětikloubový ( plstěný, háčkovaný
,pletený), oblečený i neoblečený 16 – 80 cm
7. Medvídek Fantasie 16-80 cm
Soutěže se nemohou zúčastnit pořadatelé, organizátoři, osoby pověřené
organizací soutěže, manažer a členové poroty.

