VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

Obec Gemerská Hôrka a Hôrka s.r.o. – Gemerská Hôrka (ďalej len organizátori) pri príležitosti
XXIII. Dní obce Gemerská Hôrka vyhlasujú výtvarnú súťaž pre žiakov materských, základných
a stredných škôl.

Téma súťaže

„MOJA DEDINA, GEMERSKÁ HÔRKA“

Cieľ súťaže
Prostredníctvom výtvarného prejavu poodhaliť, ako vidia deti a mládež v 21. storočí našu
obec, čo je im najpodstatnejšie, ktorá udalosť sa im najviac páči.

PODMIENKY SÚŤAŽE
Cieľová skupina
Deti a mládež obce Gemerská Hôrka
Účastníci
Účastníkom výtvarnej súťaže sa môžu stať žiaci MŠ, ZŠ, gymnázií, SŠ, SOŠ a SOU, ktorí majú
trvalé bydlisko na území obce Gemerská Hôrka. Účastníkom sa môže stať aj skupina
výtvarníkov, ktorej všetci členovia zapadajú do jednej z uvedených kategórií. Súťažné práce
môžu podávať aj žiaci hore uvedených škôl bez trvalého bydliska obce Gemerská Hôrka,
avšak ich práce nebudú ohodnotené odbornou porotou. Jeden autor môže zaslať najviac 2
súťažné práce.
Kategórie
I. kategória – žiaci MŠ
II.
kategória – žiaci ZŠ - prvý stupeň (1.-4. ročník)
III.
kategória – žiaci ZŠ - druhý stupeň (5.-9. ročník)
IV. kategória – žiaci gymnázií, SŠ, SOŠ, SOU
Technika a formát prác
Súťažiť je možné podaním výtvarných diel s ľubovoľnou technikou (kresba, maľba, koláž,
atď.) predovšetkým vo formáte A4 a A3. Práce v iných rozmeroch sú taktiež vítané.

ODOVZDANIE PRÁC
Zapojení jednotlivci svoje práce zašlú alebo osobne odovzdajú v obálke označenej „Výtvarná
súťaž – Gemerská Hôrka, moja dedina“ do 20. júla 2018 na adresu:
Hôrka s.r.o. – Gemerská Hôrka
Gemerská Hôrka 408,
049 12 Gemerská Hôrka
Zadné strany prác musia byť čitateľne označené:
 názvom práce,
 menom a priezviskom autora,
 vekom autora ,
 adresou autora,
 školou a triedou, ktorú navštevuje.
Na vyhodnotenie súťaže organizátori vymenujú odbornú komisiu, ktorá došlé práce
vyhodnotí a v každej kategórií určí poradie prvých troch výhercov. Autori, ktorých práce sa
umiestnili na 1.,2. a 3. mieste budú pozvaní 28. júla 2018 na XXIII. Dni obce Gemerská Hôrka
na prevzatie diplomov.
Zaslaním prác autor súhlasí s vystavením prác na výstave pri príležitosti XXIII. Dni obce
Gemerská Hôrka a zverejnením ich na oficiálnej webovej a facebookovej stránke obce.
Autor zároveň súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z.
Zákon o ochrane osobných údajov. Otvorenie výstavy bude 28. júla 2018 vo Veľkej sále
Kultúrneho domu v Gemerskej Hôrke.

