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Vážené studentky a vážení studenti, 

Rektor TUL ve spolupráci s EF, FP, FUA, FS, FT a FM vyhlašuje 

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ ERASMUS+ POSTER A O NEJHEZČÍ ERASMUS+ 

FOTOGRAFII 

Soutěžit se bude ve dvou kategoriích, v každé bude odměněno pět nejlepších prací, které vyhodnotí 

porota složená z fakultních koordinátorů a zaměstnanců ZHR. 

Navíc každá fakulta může vyhlásit dodatečnou cenu fakulty. 

Termín pro odevzdání posterů a fotografií: 10. 10. 2021 do 24:00 hod. 

 

Soutěžní kategorie: 

1. Nejlepší Erasmus+ poster 

Vytvořte poster zachycující vše podstatné z Vašeho Erasmus+ výjezdu. Vyhotovené postery by měly 

sloužit k přilákání nových zájemců o Erasmus+ výjezdy a také jako ukázka toho, co vše je možné při 

zahraničním Erasmus+ pobytu zažít, vidět, naučit se, ... 

Ceny pro vítěze: 1. místo 3000,-Kč, 2. místo 2000,-Kč, 3. místo 1000,-Kč. 

 

Technické podmínky: 

 poster vytvořený ve zvoleném grafickém editoru  

 formát posteru 1x A0 

 vzhled posteru: název posteru uveden v češtině i v angličtině 

                         abstrakt posteru v angličtině 

 na posteru viditelné logo Erasmus+ 

 viditelně uveden název země, v níž jste na Erasmu pobývali 

 

 celobarevný tisk zařídíme (aby se všechny vložené části, tj. texty, obrázky, apod. vytiskly 

celé, je třeba, aby byly vloženy min. 2 cm od okrajů) 

 formát pro předání posteru - pdf soubor, co nejvyšší kvalita fotografií, nejméně 200DPI 

 

2. Nejúžasnější fotografie na téma MŮJ ERASMUS (krajina, lidé, zážitky…) 

Ceny pro vítěze: 1. místo 1000,-Kč, 2. místo 750,-Kč, 3. místo 500,-Kč  

Parametry odevzdávaných fotografií: fotografie v co nejvyšší kvalitě pro tisk, minimálně 300 DPI  

Své práce zasílejte do 10. 10. 2021 do 24.00 hod na adresu erasmus@tul.cz. Spolu s přiloženou soutěžní 

fotografií/soutěžním posterem v emailu uveďte: Jméno a příjmení autora, fakultu, zemi Erasmus+ 

výjezdu, název fotografie/posteru v češtině i v angličtině. 
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DŮLEŽITÉ:  

Každý student může do soutěže přihlásit jen jednu fotografii a jeden poster. 

Ceny se budou vyplácet formou mimořádných stipendií, podmínkou tedy je, že autoři soutěžních 

posterů/fotografií  jsou v ZS akademického roku 2021/2022 stále studenty TUL. 

Všechny fotografie a postery přihlášené do soutěže budou vystaveny dne 20. 10. 2021 v prostorách 

před Aulou v budově G v rámci akce International Day. Během programu na International Day 

proběhne také hlasování studentů a návštěvníků - bude vyhlášena "cena diváka" v kategorii poster i 

fotografie – vítěz obdrží věcnou ceny v podobě deskové hry. Následně zde budou práce vystaveny 

ještě cca 14 dní. Fotografie i postery bychom také chtěli využít při dalších příležitostech k propagaci 

programu Erasmus+, např. při informačních schůzkách na fakultách, při dnech otevřených dveří apod. 

Zaslání fotografie a posteru do soutěže se považuje za souhlas se zveřejněním/veřejným 

vystavením. Pokud budou na fotografiích i jiné osoby než autor, musí je autor informovat o 

vystavení fotografií v prostorách univerzity a o použití fotografie pro propagační účely TUL. 

Postery a fotografie došlé po uvedeném termínu odevzdání nebudou 

do soutěže zařazeny. 
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