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Nejinspirativnější středoškolský časopis 2021/2022 
A o nejkrásnější středoškolskou poezii 

Statut soutěže 
1) Soutěže se mohou zúčastnit studentské časopisy vycházející na střední škole a autoři 

poezie, kteří ve studentském časopisu publikují 

2) Za časopis lze pro potřeby této soutěže považovat periodikum, které vychází alespoň 
jednou za čtvrt roku ve stejné grafické úpravě. 

3) Podmínkou k účasti v soutěži je, že časopis vychází alespoň jeden rok a autor poezie 
publikoval poezii alespoň jedenkrát. 

4) Časopis a autora poezie přihlašuje do soutěže jeho šéfredaktor vyplněním přihlášky do 
soutěže. K přihlášce přiloží kompletní poslední ročník časopisu. 

5) Přihlášku i s časopisy lze poslat elektronicky na adresu cr.os.npm@gmail.com nebo 
poštou na adresu ODBOROVÝ SVAZ NOVINÁŘŮ A PRACOVNÍKŮ MÉDIÍ, 
Senovážné nám. 978/23, 110 00 Praha 1, nebo doručit osobně. 

6) Uzávěrka soutěže je 10. 2. 2022, rozhodující je razítko odeslání. 

7) Přihlášené časopisy a poezii posoudí odborná porota složená ze zástupců 
ODBOROVÉHO SVAZU NOVINÁŘŮ A PRACOVNÍKŮ MÉDIÍ a dalších mediálních 
odborníků. 

8) Porota ocení zejména obsahovou, grafickou kvalitu časopisu a jeho vyváženost v rámci 
soutěžního ročníku a poezii po stránce oslovení mladé generace 

9) Porota udělí první, druhé a třetí místo v kategorii tištěných časopisů. Prvních deset 
finalistů bude vyhlášeno 30. 3. 2022. Všichni finalisté obdrží pro redakci svého časopisu 
kromě diplomu také Press průkaz ODBOROVÉHO SVAZU NOVINÁŘŮ A PRACOVNÍKŮ 
MÉDIÍ platný po dobu jednoho roku. 

10) Časopisy vycházející pouze v elektronické verzi budou hodnoceny samostatně v 
kategorii E-časopis. V této kategorii budou vyhlášeni tři finalisté 30. 3. 2022. Všichni 
finalisté obdrží pro redakci svého časopisu kromě diplomu také Press průkaz 
ODBOROVÉHO SVAZU NOVINÁŘŮ A PRACOVNÍKŮ MÉDIÍ platný po dobu jednoho 
roku. 

11) Poezie bude hodnocena při přihlášení minimálně 5 autorů. 

12) První tři finalisté v kategorii tištěných časopisů budou vyhlášeni 15. 4. 2022. Ve 
stejném termínu bude vyhlášen vítěz kategorie E-časopis a nejkrásnější středoškolská 
poezie. 

13) Konečné výsledky soutěže ve všech kategoriích budou vyhlášeny a ceny pro vítěze 
předány 5. 5. 2022. 

14) Porota si vyhrazuje právo neudělit žádnou cenu, pokud kvalita časopisů předložených 
k posouzení a výsledky tvorby poezie nebudou dostatečné. 
 

 

Kontaktní e-mail pro potřeby soutěže: cr.os.npm@gmail.com 


