
FEDERATION COLOMBOPHILE INTERNATIONALE 
 

Výzva k mezinárodní závodní umělecké soutěži holubů 2021 

Cíl soutěže: Federation Colombophile Internationale s potěšením vyhlašuje 
Mezinárodní výtvarnou soutěž o holubech 2021 pro děti a mládež (IPACC). 

Závodní holub, vždy schopný najít cestu zpět domů bez ohledu na to, jak e 
jdaleko, symbolizuje lásku k vlasti, věrnost a vytrvalost. Proto se děti a holubi 
objevovali v příbězích a písních jako obraz lásky, moudrosti a přátelství. Holubi 
se jistě objevují v představivosti dětí a byli bychom rádi, kdyby to vyjádřili 
prostřednictvím svých uměleckých děl. 

Účastníci: ve věku 5 až 18 let z celého světa z členských zemí FCI. 

Forma účasti 

Každý účastník se může zúčastnit více než 1 kategorie, ale může zaslat pouze 1 
uměleckou práci do kategorie. 

A. Nakreslete nebo namalujte cokoli o holubech, kteří vám připadají 
nejzajímavější nebo nejvýznamnější 

B. Fotografování 
C. Vytváření videí o délce 10–30 sekund 
 

Účastníci musí: 
zaslat svá díla na tuto e-mailovou adresu: ipacc@pigeonsfci.org  (ti, kteří se 
účastní A kategorii, pošlete prosím fotografie svých děl na tuto e-mailovou 
adresu a odešlete originál práce k národní federaci ve vaší zemi).  
Vyplňte tento registrační formulář na webových stránkách FCI: 
https://pigeonsfci.org/ 
International Pigeon Art Competition for Youth 2021  
 
Umělecká díla budou pro účastníky hodnocena podle 3 různých věkových skupin: 
Děti do 6 let 
Děti od 7 let do 11 let 
Teenageři od 12 do 18 let 
Věkové kategorie je třeba chápat tak, že všichni účastníci dosáhnou svých 
narozenin do října 31, 2021. 
 
Nezapomeňte dát své kresbě název. 
DŮLEŽITÉ: Na název nepište své oficiální jméno. Pokud odešlete malbu/kresbu, 
nepište na něj své jméno. 

mailto:ipacc@pigeonsfci.org
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Termín: 31. října 2021 - Výsledky budou vyhlášeny: 1. prosince 2021. 
 
Vyhodnocení 
Hodnocení poroty - porota složená z profesionálů bude hodnotit na základě 
následujících kritérií: myšlenka, koncepce nebo příběh za každým záznamem a 
způsob, jakým je zápis koncipován 
Hlasy publika: Všechna díla budou nahrána na oficiální webové stránky a na 
facebookovou stránku FCI. Veřejnost může o příspěvcích hlasovat. 
Soutěžící, který získá nejvíce hlasů, bude odměněn cenou publika. 
 
Ocenění 
Ceny pro každou věkovou skupinu a budou předávány následovně: 
1. místo: Vstupenka na olympiádu 2022 v Rumunsku s doprovodem 1 dospělého 
2. místo: Vstupenky na Národní výstavu pro celou rodinu 
3. místo: Vstupenky na Národní výstavu holubů s doprovodem 1 dospělého 
Vítězové také obdrží dárkové krabičky FCI: předmětay s logem FCI, certifikáty a 
trofeje 
Všechna umělecká díla účastníků budou zveřejněna na oficiálních webových 
stránkách: https://pigeonsfci.org/  
a facebookové stránce FCI. 
Pokud máte jakýkoli dotaz nebo potřebujete pomoc s aplikací, kontaktujte nás 
ipacc@pigeonsfci.org  
 
Těšíme se na vaše aplikace a umělecká díla 
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