
  

Propozice a pravidla k soutěži Dýňodlabání 2020. 
 

 
 

Soutěž  Dýňodlabání 2020 připravila  společnost  Výstaviště  Flora  Olomouc,  

a.s.,  ve spolupráci se společností SEMO  a.s. 

 

 

Soutěž je určena pro základní školy Olomouckého kraje. Soutěž  proběhne  ve  Smetanových 

sadech  v Olomouci součástí celonárodní výstavy ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků 

Podzimní Flora – Hortikomplex 2020.  Bude  se  konat  ve  všední  den  v době vyučování, tj. od 

8 do 14 hodin. Přihlašování probíhá   do 31.3.2020 max.  5  týmů  z jedné  školy  + 3 náhradní 

týmy, o jejichž přijetí bude rozhodnuto do 15.4.2020. Soutěžní tým tvoří  jedna  dvojice  žáků.  

Každý  dvoučlenný  soutěžní  tým  může  do  soutěže  přihlásit  jednu dýni. 

Úkolem dvoučlenných týmů je vydlabat, vyřezat a naaranžovat tykev během 150 minut. 

Přihlášení soutěžící souhlasí se zapojením se do Dýňodlabání 2020 a souhlasí s Pravidly soutěže 

a také se zpracováním osobních údajů všemi pořadateli za účelem zpětného kontaktování. 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo 

soutěž zrušit, a to bez náhrady. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání soutěže 

nepřetržitě k dispozici na www.flora-ol.cz. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu. 

 
 
Přihlášené školy soutěží v kategoriích: 
 

Kategorie A – vlastní výpěstky 
 

Školy, které vysejí semínka dýní Semo,a.s. a jejichž žáci pěstují dýně doma nebo ve škole, se 

mohou přihlásit s vlastními výpěstky. V den soutěže se žáci přihlášení v kategorii A dostaví  do  

místa  konání  soutěže  a  školy  své  výpěstky  na  vlastní  náklady  taktéž  dodají  do místa konání 

soutěže, kde dvoučlenné soutěžní týmy plod dýně vydlabou, vyřežou a naaranžují v rámci soutěže 

probíhající na Výstavišti Flora Olomouc. V rámci kategorie budeme zohledňovat také věk žáků. 

Počet věkových kategorií závisí na počtu přihlášených žáků a jejich věku. 

 

Kategorie B – dodané tykve 
 

Účast školy v  kategorii B je podmíněna účastí školy v kategorii A. To znamená, že se škola může 

zúčastnit kategorie B až tehdy, pokud se účastní kategorie A. V rámci kategorie budeme 

http://www.flora-ol.cz/


  

zohledňovat také věk žáků. Počet věkových kategorií závisí na počtu přihlášených žáků a jejich 

věku. Dýně dodá soutěžním týmům pořadatel. 

 

Vyhodnocení soutěže proběhne na Výstavišti Flora Olomouc k tomu ustanovenou min. tříčlennou  

odbornou komisí.  Hodnotit  se  budou  nejlepší  exponáty v jednotlivých kategoriích a dále bude 

udělena cena poroty. Ceny se celkem udělí: 

 

 V kategorii A (vypěstovaná a vyřezaná dýně) 
 

o 1. stupeň 7 – 11 let (3 místa) 
 

o 2. stupeň 12 – 15 let (3 místa) 

 
 

 V kategorii B (dodané tykve) 
 

o 1. stupeň 7 – 11 let (3 místa) 
 

o 2. stupeň 12 – 15 let (3 místa) 

 
 

 Cena poroty (1 místo) 
 

Hodnotící kritéria: nápad, provedení, náročnost motivu, celkový dojem, úklid. Hodnotí se vždy 

počtem bodů v rozmezí 0-10 bodů za každé kritérium, a to na celá čísla. V každé kategorii jsou 

vyhlášena pouze umístění na prvních třech místech.  

 

Nejlepší soutěžní exempláře budou slavnostně  vyhlášeny  a  jejich  autoři  obdrží  diplomy a ceny 

od organizátorů soutěže. Všechny soutěžní dýně budou součástí expozice v rámci  podzimní etapy 

celonárodní výstavy ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků Podzimní Flora - Hortikomplex (1. 

- 4. 10. 2020). 

 

Potřebné vybavení: Dlabátka, vykrajovátka, nožíky, volitelně pracovní oděv (zástěra, plášť). 

Prosíme všechny účastníky, aby si zajistili vlastní dlabátka a nože. Budou tak mít jistotu, že mají  

k  dispozici  všechny  potřebné  nástroje.  Prosíme,  informujte  nás,  jestliže  nemáte  žádné vlastní 

nástroje. Pořadatel zajistí omezený počet nástrojů na linoryt a nožů, a to vždy pouze na jeden tým!  

 

Termín  přihlášení  do  soutěže  je  31.  března  2020,  kdy  je  škola  povinna  nahlásit  počet 

týmů  +  náhradní  týmy.  Věk  žáků  a  zájem  o  nástroje  je  nutné  upřesnit  do  31.  května  



  

2020. Školy vyplní všechny údaje do předem zaslaného přihlašovacího formuláře a zašlou na 

supova@flora-ol.cz . 

 

Dosavadní ročníky soutěže Dýňodlabání zaznamenaly úspěch jak mezi soutěžícími školami, tak u  

veřejnosti, která vydlabané dýně mohla zhlédnout na celonárodní výstavě Podzimní Flora - 

Hortikomplex. 

Cílem je touto cestou podpořit výuku předmětů a případnou volbu povolání ve prospěch 

zemědělských, přírodovědných a potravinářských oborů. V návaznosti na to i zdokonalit manuální 

dovednosti žáků a rozvíjet kreativitu dětí. 

Pokud Vás tato nabídka oslovila, kontaktujte prosím Ing. Helenu Šupovou, DiS. supova@flora-

ol.cz, tel: 604 477 530,  585 726 245. K přihlášení stačí poslat e-mail, že máte zájem se zapojit. 

Termín pro přihlášení do soutěže je do 31. března 2020.  Ve stejném termínu upřesníte počet 

týmů/dětí, které se soutěže mají zúčastnit + náhradní týmy.  Do 31. května 2020 stačí napsat, zda 

máte zájem o dlabací nástroje. 

 

 

Těšíme se na účast vaší školy a vašich žáků v soutěži. 

 

 

 

V Olomouci dne 2.3.2020 
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