
Příloha přihlášky k účasti na celostátní přehlídce tvorby hraček z přírodního materiálu  
Hračkobraní 

Svým podpisem stvrzuji seznámení se Statutem Hračkobraní, zejména s články 5, 11 a 12. 
Prohlašuji, že v souladu s článkem 11 budu prezentovat vlastní produkci a nabízet převážně vlastní 
výrobky (hračky, herní a příbuzné předměty). 

(Pokud uvažujete případně o souběžném prodeji jednotlivostí z produkce svých kolegů apod., 
uveďte to na druhé straně tohoto prohlášení).  

Jméno / název firmy: 

Datum: 

Podpis: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Výtah ze statutu Hračkobraní 

 
5. Cíl přehlídky 
Hračkobraní dokumentuje produkci českých autorských hraček z přírodního materiálu a 
představuje je nejširší veřejnosti s cílem ukázat originální a pro děti vhodnou alternativu k 
hračkám, které nabízí hlavní proud v síti velkých hračkářských obchodů.  
Hračkobraní není určeno obchodním organizacím, dovozcům a firmám s obdobným předmětem 
činnosti, pro něž jsou určeny např. podzimní veletrh For toys nebo většina řemeslných trhů a 
jiných akcí pro děti. 
 
11. Zásady výběru účastníků přehlídky hračkářské tvorby 
Od účastníků je požadována zejména 
- shoda nabídky s cílem přehlídky formulovaným v čl. 5 statutu, 
- prezentace vlastní produkce a nabídka převážně vlastních výrobků (hračky, herní a příbuzné 
předměty),  
- při posuzování má přednost prezentace autorské tvorby; přihlíží se rovněž k získaným oceněním 
(např. Správná hračka), 
- závazná účast po celou dobu konání Hračkobraní, 
- případné provozování hracího místa, tvůrčí dílny s ukázkou rukodělné práce (tyto nabídky mají při 
posuzování přednost), 
- souhlas s předáním vybraných předmětů do sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze 
vzájemně dohodnutým způsobem, 
- darování dvou kusů předmětů pro sbírku Hračkobraní budovanou Městským muzeem v Kamenici 
nad Lipou, 
- úhrada příspěvku za zapůjčení výstavního zařízení (stánky apod.) ve stanovené výši. 
 
12. Doplňkový kulturní program a doprovodné akce 
Hlavní nabídku přehlídky, koncentrovanou na nádvoří a do výstavních prostor zámku rozšiřuje 
doplňkový kulturní program (divadelní představení, soutěže apod.) a kulturní program, různé 
prezentace a zábavné dílny v zámeckém parku. 
Pro zájemce o účast je závazný volný vztah k cíli přehlídky, definovaný v čl. 5, pro výběr účastníků 
platí přiměřeně zásady podle čl. 11 tohoto statutu. Z doprovodných akcí je vyloučen prodej hraček, 
s výjimkou vlastních autorských. Doplňkový kulturní program, pokud je situován do prostoru 
nádvoří, nemá trvalý charakter a je časově omezen jen na dobu vystoupení. 


