SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE
ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ V ŽILINE

vyhlasujú
XXXIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže

VESMÍR OČAMI DETÍ
Súťaž prebehne v dvoch etapách:
1.etapa – okresné kolá (spádová oblasť) – do 28.2.2018
2.etapa – celoslovenské kolo
Podmienky súťaže:
Súťažiť sa bude v piatich kategóriách:
1. kategória – Materské školy
2. kategória – 0.- 4. ročník ZŠ
3. kategória – 5.- 9. ročník ZŠ
4. kategória – základné umelecké školy, prípravné štúdium ZUŠ – 0.- 4. ročník ZŠ
5. kategória – základné umelecké školy – 5.- 9. ročník ZŠ
Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou vo formáte maximálne A2.
Na zadnú stranu práce treba čitateľne paličkovým písmom napísať názov práce, meno a adresu autora,
jeho vek, kategóriu a triedu (viď príloha). Každá práca musí byť označená pečiatkou školy, pričom škola
môže zaslať maximálne 10 prác z jednej kategórie. Prosíme súťažiacich, aby výkresy neposielali stočené v
rolke, nakoľko sa stočením výkresy znehodnocujú. V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov.
Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.
Do celoslovenského kola vyberie okresná porota z každej kategórie 5 prác. V prípade postupu Vás budeme
kontaktovať. Zasadnutie poroty celoslovenského kola je naplánované na 10. apríla 2018.
Výstava víťazných a vybraných prác celoslovenského kola bude inštalovaná v priestoroch Slovenskej
ústrednej hvezdárne v Hurbanove a potom podľa požiadaviek v astronomických a kultúrnych zariadeniach
na Slovensku.
Vernisáž výstavy a slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v utorok 7. 3. 2017 vo výstavnej miestnosti
na prízemí v Makovického dome v Žiline o 13. 30 hod.
Výstava vybraných prác, ktoré postupujú do celoslovenského kola súťaže bude inštalovaná vo výstavných
priestoroch Makovického domu v Žiline od 7. 3. do 17. 3. 2017.
Súťažné práce v 1. etape prosím posielajte alebo doručte osobne do 22. februára 2017 na adresu:
Krajská hvezdáreň v Žiline
Horný Val 20
010 01 Žilina
Bližšie informácie získate na našom tel. č. 041-5643 200
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