ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V RASLAVICIACH, TOPLIANSKA 144, 086 41 RASLAVICE

Vyhlasuje 7. ročník výtvarnej súťaže „FOLKLÓR“
na tému

„PÁSLO DIEVČA PÁVY“
Vážení rodičia a učitelia, milé deti!
Siedmy ročník výtvarnej súťaže FOLKLÓR je venovaný téme pastierstva, ktoré je neodmysliteľnou súčasťou
našej kultúry. Súťažné práce môžu zobrazovať pasenie zvierat (podľa zvyklostí vášho regiónu), pastierov,
valachov, zvyky pri pasení a podobne. Technike a fantázii sa medze nekladú.
Podmienky súťaže:
- do súťaže sa môžu zapojiť deti a žiaci vo veku do 15 rokov
- formát maximálne A3
- jeden autor môže do súťaže zaslať aj viac prác (podmienkou sú práce v rôznej výtvarnej technike)
- práce musia byť fixované (napr. suchý pastel) a riadne označené (viď príloha propozícií)
- prijímajú sa výhradne originály prác
- súťažné práce sa nevracajú a môžu byť použité na propagáciu súťaže.
Výtvarné techniky:
kresba, maľba, grafika, počítačová grafika, plastika, kombinovaná technika, priestorové práce
Každú výtvarnú prácu je potrebné označiť pomocou priloženého štítku, ktorý je prílohou propozícií.
Neoznačené práce nebudú zaradené do súťaže!
Prihlásením do súťaže udeľuje autor Základnej umeleckej škole v Raslaviciach bezodplatne nevýhradnú licenciu podľa § 65
zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších
predpisov na všetky druhy použitia výtvarného diela, a to bez časového, vecného a teritoriálneho obmedzenia.

Súťažné kategórie:
I. kategória
II. kategória
III. kategória
IV. kategória
V. kategória

–
–
–
–
–

žiaci materskej školy
žiaci prvého stupňa základnej školy
žiaci druhého stupňa základnej školy
žiaci prvej časti prvého stupňa ZUŠ
žiaci druhej časti prvého stupňa ZUŠ

Uzávierka súťaže je 31. mája 2021
Práce najlepších žiakov z každej kategórie budú odmenené cenami!
O termíne a forme vyhodnotenia súťaže budú súťažiaci informovaní prostredníctvom e-mailov uvedených
pri súťažných prácach.

Súťažné práce posielajte do 31. mája 2021 (vrátane) na adresu:
SÚŤAŽ FOLKLÓR
Základná umelecká škola v Raslaviciach
Toplianska 144
086 41 Raslavice
Tel.: +421 54 4792 311

Zodpovedný za súťaž - Mgr. Matej Bělůnek
v prípade otázok kontaktujte na
matej1992belunek@gmail.com alebo
zusraslavice@gmail.com

Osobné údaje budú spracované v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie GDPR), resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

