Obec OLCNAVA
NADÁCIA JOZEFA SALAJA PRE SPIŠSKÉ VLACHY A SPIŠ
ZUŠ sv. Jána Krstiteľa, Komenského 6, Spišské Vlachy
Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

VÁS POZÝVA NA 1. ROČNÍK VÝTVARNEJ SÚŤAŽE

ILUSTRÁCIA MOJIMI OČAMI
detská výtvarná súťaž realizovaná pri príležitosti 50. výročia úmrtia maliara, grafika, ilustrátora, pedagóga
a rodáka z obce Olcnava Štefana Cpina

Čítaš knihy? Maľuješ alebo kreslíš? Namaľuj svoj obľúbený príbeh a zapoj sa do súťaže o super ceny.
Z každej kategórie vyberie porota 3 najlepšie diela, ktoré budú ocenené a vystavené počas putovnej
výstavy vo viacerých obciach na Spiši.

Téma:

Ilustrácia knižného príbehu

Vyhlasovateľ súťaže:

Obec Olcnava a NADÁCIA JOZEFA SALAJA
PRE SPIŠSKÉ VLACHY A SPIŠ

Uzávierka súťaže:

do 20. 12. 2021 na adresu:
ZUŠ sv. Jána Krstiteľa,
Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy

Vernisáž výstavy a odovzdanie cien: 27. 01. 2022 o 16:00 na námestí pri Mestskom úrade
v Spišskej Novej Vsi

Formát prác:
- výkres vo formáte A3,
- práca nesmie byť zarámovaná a zasklená ani formou asambláže,
- práca nesmie byť zrolovaná v rolke, aby nedošlo k jej znehodnoteniu.

Technika:
- ľubovoľná 2D technika (maľba, kresba, koláž, zmiešaná technika, atď…)
Kategórie:
1. kategória – MŠ a ZŠ, 5 - 10 rokov
2. kategória – ZŠ, 11 - 15 rokov
3. kategória – ZUŠ, 5 - 10 rokov
4. kategória – ZUŠ, 11 - 15 rokov

Označenie prác:
Na zadnú stranu každej práce (nie na obal) je potrebné čitateľne paličkovým písmom napísať:
- názov práce (podľa názvu knihy a mena autora),
- meno a priezvisko autora,
- vek autora,
- kategória,
- meno pedagóga,
- email pedagóga / telefónny kontakt,
- názov školy / pečiatka školy.
Označenie každej práce je nevyhnutné. Počas hodnotenia dochádza totiž k rôznym preskupeniam
a presunom prác. Ak práca nie je označená, nevieme ju potom identifikovať.
Hodnotené budú iba práce jednotlivcov.
Všetky práce sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.
Autori dostanú e-mailom pozvánku na výstavu. V prípade priaznivej epidemickej situácie sa bude
konať aj vernisáž výstavy v exteriéri.
V prípade nedodržania podmienok výtvarnej súťaže nebude práca akceptovaná.

Kontaktná osoba:
Mgr. Petra Múdra, ZUŠ sv. Jána Krstiteľa, Komenského 6, Spišské Vlachy, tel.: 0904 590 374

Zdroj: Veronika Vlašicová, SKCaK Spišská Nová Ves

