
VYHLAŠUJE SOUTĚŽ

Organizací soutěže je pověřena nezisková organizace infinity-progress z.s., 
která provozuje URSUS zážitkové centrum a IS CHKO Beskydy v Dolní Lomné.

• ZŠ, ZŠS - 1. stupeň 

• ZŠ, ZŠS - 2. stupeň 

• SŠ, SOŠ 

• Děti a mládež 6-15 let

kresba  |  malba  |  koláž*  |  
komiks*  |   3D model*  |  

videospot*
* Tyto produkty mohou vyhotovit 

jednotlivci i skupiny.
Skupina o max. 5 účastnících.

Ideový záměr soutěže na téma Krása motýlích křídel

Kategorie Forma výsledného díla

Soutěž je určena pro ZŠ, ZŠS, SŠ, SOŠ, děti a mládež 6-15 let.

Motýli představují jeden z nenahraditelných půvabů přírody. Dříve jsme 
tyto klenoty mohli spatřit téměř na každém kroku. Dnes se stala řada druhů 
vzácností a dokonce i minulostí. S úbytkem jejich přirozeného prostředí 
mizí i tyto skvosty naší přírody. Mnoho motýlů je nenápadných, jiní o sobě 
zase dávají vědět svou velikostí či pestrostí. V ekosystému hrají velikou roli. 
Motýli jsou především opylovači rostlin, ale také se stávají potravou pro jiné 
organismy.

Jejich život je velice specifický. K vzácným druhům motýlí říše Beskyd patří 
modrásek černoskvrnný Phengaris arion, jehož živnou rostlinou je 
mateřídouška vejčitá, někdy i dobromysl, a modrásek bahenní Phengaris 
nausithous. Živnou rostlinou modráska bahenního je krvavec toten. Životní 
cyklus obou druhů modráska doprovází mravenec druhu Myrmica sabuleti.

Soutěžící si zvolí jednoho ze vzácných druhů z motýlí říše Beskyd, 
modráska červnoskvrnného nebo modráska bahenního, jehož biotop 
(přirozené prostředí) včetně zajímavostí ze životního cyklu zvoleného 
druhu motýla ztvární jednou z níže uvedených forem.

Doporučené zdroje ke studiu o tajuplném životě modráska černoskvrnného
a modráska  bahenního  naleznete na: 

Soutěž probíhá v rámci projektu Ze života hmyzu / Life for Insects, 
reg.č. LIFE16 NAT/CZ/000731 ve spolupráci s partnery AOPK ČR, 
MŽP, BROZ, VIS Bílé Karpaty, ČSOP Bílé Karpaty a ČSOP Salamandr.



Podmínky soutěže

VYHLAŠUJE SOUTĚŽ

Organizací soutěže je pověřena nezisková organizace infinity-progress z.s., 
která provozuje URSUS zážitkové centrum a IS CHKO Beskydy v Dolní Lomné.

Soutěž je určena pro ZŠ, ZŠS, SŠ, SOŠ, děti a mládež 6-15 let.

• Soutěže se mohou zúčastnit: ZŠ, ZŠS, SŠ, SOŠ, děti a mládež 6-15 let

• Výtvarné techniky: kresba, malba, koláž, komiks, 3D model

• Maximální formát plošných prací je A3

• 3D model - velikost prostorových prací je bez omezení materiálu a rozměru

• Délka videospotu v rozsahu 1-3 min 

• osobně po telefonické domluvě na tel. čísle: 553 661 367

• zasláním poštovní službou na adresu: URSUS zážitkové centrum 

a IS CHKO Beskydy Dolní Lomná 26, 739 91 

• zasláním na e-mail: info@ursuscentrum.cz

Organizátor si vyhrazuje právo na ponechání obdržených děl.

• Dílo bude opatřeno informacemi tiskacím písmem v pořadí:

• Jméno, příjmení 

• Věk účastníka

•  Kategorie, viz výše 

• Adresa: uvádějte v pořadí název a adresa školy / adresa 

bydliště, město, PSČ

Doručení díla

Identifikace díla
Uzávěrka 
soutěže je

23. 6. 2022
Po tomto datu budou přijímána jen 

díla zaslaná poštou s uvedením 

data uzávěrky soutěže. 

Na později odeslané práce 

nebude brán zřetel.

Vítězná díla 
budou zveřejněna na 

www.ursuscentrum.cz, 
www.dumprirody.cz
a vystavena v URSUS 

zážitkovém centru 
a IS CHKO Beskydy 

Dolní Lomná.
Hodnotné věcné ceny

pro každou kategorii

Doporučené zdroje ke studiu o tajuplném životě modráska černoskvrnného
a modráska  bahenního  naleznete na: 

Soutěž probíhá v rámci projektu Ze života hmyzu / Life for Insects, 
reg.č. LIFE16 NAT/CZ/000731 ve spolupráci s partnery AOPK ČR, 
MŽP, BROZ, VIS Bílé Karpaty, ČSOP Bílé Karpaty a ČSOP Salamandr.


