
 
 

                        
 
 
 

 

 
Soutěž „O nejhezčí velikonoční výrobek – velikonoční vajíčko“  

 
Mariánskolázeňsko, o.p.s. a Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko (dále jen Svazek) 
sdružující obce: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Stará Voda, 
Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice a Zádub - Závišín vyhlašuje 8. ročník 

soutěže „O nejhezčí velikonoční výrobek – velikonoční vajíčko“ vytvořené jakoukoli 
technikou (nemusí se jednat pouze o kraslici, vejce může být vyrobeno např. kreslením, 
slámovou technikou, patchworkem, paličkováním, vyšíváním, koláží, fotografií atd.) 
  
Do soutěže se mohou zapojit děti a dospělí z výše uvedených členských obcí 
Mariánskolázeňska a také německých obcí Mähring a Neualbenreuth.  
 
 
 
Termín vyhlášení soutěže:   8. 2. 2018 
 
 
Termín pro doručení výrobku:  do 16. 3. 2018 
 
 
Vyhlašovatel soutěže:   Mariánskolázeňsko, o.p.s. 
     IČ: 291 14 161 
 
Spolupráce na soutěži:  Mariánskolázeňsko 
     (dobrovolný svazek obcí) 
 
 
Název soutěže:  O nejhezčí velikonoční výrobek – velikonoční vajíčko 
 
 
Předmět soutěže:  Soutěž spočívá ve výrobě a doručení velikonočního 

vejce vytvořeného jakoukoli technikou (nemusí se 
jednat pouze o kraslici, vejce může být vyrobeno např. 
kreslením, slámovou technikou, patchworkem, 
paličkováním, vyšíváním, koláží, fotografií atd.) 

 Výrobek musí být takový, aby s ním mohlo být 
manipulováno.  

 



 
 

                        
 
 
 

 

 Kontaktní osoba vyhlašovatele:  Michaela Jankovská
 marianskolazensko.hlinova@seznam.cz, tel.: 725 052 310 

   
Daniela Morávková  
marianskolazensko.moravkova@seznam.cz,  
tel.: 778 727 160 
 

Místo doručení výrobku: Obecní a městské úřady výše uvedených obcí 
sdružených do Svazku nebo kancelář Svazku (Malá 
průmyslová zóna, Tři Sekery 157, 354 73 Tři Sekery)  

 
Kategorie soutěžících:  A: děti ve věku do 6 let 
 B: děti ve věku 7-8 let  
 C: děti ve věku 9-10 let  

D: děti ve věku 11 – 14 let 
E: osoby ve věku 15 let a více    

 
Každý výrobek doručený na jedno z výše uvedených míst, prosím, označte těmito údaji:  

• jméno, příjmení účastníka  
• věk výrobce  
• adresa 
• kontaktní e-mail nebo telefon  

 
Doručené výrobky budou vyhodnoceny, nejlepší autoři odměněni drobnými dárky  
a všechny výrobky vystaveny v době od 19. 3. 2018 v muzeu ve Třech Sekerách (upřesnění 
otevírací doby, po kterou bude možné muzeum navštívit, bude uveřejněno na webových 
stránkách Mariánskolázeňska a webových stránkách obce Tři Sekery v dostatečném 
předstihu). 
 
  
Za případné poničení či odcizení výrobku z výstavy neručíme.   
 

 
 
 

 


