
 
 
 
 
 
 
 
  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova.  Evropa investuje do venkovských oblastí 
 

Občanské sdružení Rozvoj Kunic a okolí 

Vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma 

LOGO naučné stezky „Kunickou přírodou“ 
 
Logo:  

by mělo vyjadřovat: kladný vztah k přírodě, její poznání, ochranu životního prostředí, zdravý pohyb, 
přátelství mezi lidmi. 

by nemělo obsahovat: památky a symboly obce Kunice, RKO ani Zámku Berchtold, aby nedocházelo 
k upřednostnění nebo naopak potlačení jednotlivých subjektů, propagaci pouze jedné lokality.  

Pravidla soutěže: 

 Soutěž je určena dětem a rodinným týmům z Kunic, Všeším, Vidovic, Dolní a Horní Lomnice 

 Do soutěže se může přihlásit jednotlivec / tým se vztahem k obci (bydlí zde, mají zde babičku, 
kamaráda, chodí zde do školky nebo do školy atp.) 

 Technika zpracování loga je libovolná, maximální formát A3 

 Doporučení - logo by se mělo dát zobrazit jednobarevně i vícebarevně 

 Návrh loga bude čitelně označen jménem a příjmením, věkem tvůrce/ců, bydlištěm, telefonním 
kontaktem či e-mailem (zákonného zástupce nebo učitele) 

 K logu můžete připojit krátký popis loga a vztah tvůrce k našemu regionu  
 

Informace o naučné stezce Kunickou přírodou: 
Projekt naučné stezky Kunickou přírodou je financován za podpory MAS Říčansko z programu Rozvoje 
venkova. Stezka začíná a končí u Sportcentra v Kunicích, obsahuje 10 zastavení s informačními panely, které 
budou jednotlivě zaměřeny na rostliny, stromy, ptactvo, vodní i suchozemské živočichy, kteří zde s námi žijí 
a v naší přírodě se běžně vyskytují. Vítězné logo bude uvedeno na každém panelu. Stezka bude přístupná 
široké veřejnosti od konce července 2011. 
 
Své návrhy zasílejte nejpozději do 31.5.2011: 

 na emailovou adresu kamaradova@guarant.cz 

 nebo odevzdejte na recepci Sportcentra na Zámečku v zalepené obálce označené názvem soutěže 
„Logo naučné stezky Kunickou přírodou“. Nezapomeňte se podepsat a uvést svou adresu.  

 
Hodnotitelská komise:  
bude složena z návštěvníků oslavy Dne dětí, který se bude konat v areálu Zámku Berchtold ve dnech 4.-5.6. 
Jednotlivé návrhy budou ve dnech 4.-5.6. vyvěšeny u Sportcentra tak, aby si je návštěvníci mohli 
prohlédnout a hlasovat. 
 

! Vítěz soutěže se může těšit na poukaz na služby Hotelu Zámek 
Berchtold, Sportcentra a Dětského ráje v hodnotě 5000 Kč! 


