
HCM Warriors Brno vyhlašují výtvarnou soutěž na návrh maskota klubu.  

Podmínky soutěže: 

Zadání 

• Maskot HCM Warriors je myšlen pro účely plyšové postavičky, masky, reklamních předmětů 2D. 
• Maskot by měl být ze zvířecí říše (plazi, šelmy, vodní živočichové, ptáci a další), postavička z říše 

fantazie, pohádek, neskutečná zvířata, mytologická zvířata aj. (fantazii se meze nekladou) 
• Maskot by měl vystihovat atmosféru zimního sportu, týmového sportu, dynamického sportu, mrštnost, 

rychlost, bystrost, optimismus, elán. 
• Podmínkou je držet se klubových barev: modrá, bílá, stříbrná/šedá. 

• Není doporučeno se inspirovat logem klubu – lidskou postavou válečníka. 

Formát a technika  

• Do soutěže budou přijímány výtvarné práce provedené jakoukoliv výtvarnou technikou.  

• Formát není stanoven.  

• Kolektivní práce jsou možné.  

Termíny a odevzdání  

ZŠ Úvoz  

• Práce je nutné odevzdat do 30.5. 2021 do sborovny prostřednictvím třídního učitele. 

• Práce je možné odevzdat i elektronicky (sken, fotografie) na email: huml@hcmwarriorbrno.cz 

• Jeden autor může odevzdat více prací. 

• Selektování prací učitelem není doporučené.  

Členové a přátelé HCM Warriors 

• Práce je nutné odevzdat do 30.5. 2021. 

• Práce je možné odevzdat osobně kontaktní osobě, nebo elektronicky (sken, fotografie) na email: 
huml@hcmwarriorbrno.cz 

• Jeden autor může odevzdat více prací.  

Vyhodnocení  

• Soutěž bude vyhodnocovat odborná porota.  

• Vyhodnocení soutěže bude oznámeno nejpozději do konce června 2021.  

• Zveřejnění výsledků bude prostřednictvím Facebooku a webu HCM Warriors, prostřednictvím třídních 
učitelů (účast žáků ZŠ Úvoz) 

• Autoři prací umístěných na prvních třech místech budou odměněni? 

• HCM Warriors si vyhrazuje právo vítězné práce nevyužít.  

• Autor vítězného návrhu poskytne zadavateli výhradní neomezenou licenci ke všem způsobům užití.  
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• Práce odevzdané ve fyzické formě po vyhodnocení nebudou vráceny autorům.   

Účast  

• Do soutěže jsou přijaty pouze práce, které splňují zadání.  

• Účast na soutěži není omezená věkem.  

• Jméno (třída při účasti žáků ZŠ Úvoz) autora je uvedeno na zadní straně.  

Kontaktní údaje  

Mgr. Dominik Huml - huml@hcmwarriorbrno.cz
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