
 Propozície súťaže : Rodina bez cigariet 9. ročník  - okres Skalica

Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

· zdravý životný štýl
· ako chcem tráviť voľný čas
· prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

Súťažné kategórie pre okres Skalica:

1. okresná kategória – maľba: žiaci 1. až 4. ročníka ZŠ okresu Skalica
2. okresná kategória – maľba:  žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ okresu Skalica

Pravidlá súťaže pre okres Skalica :

Súťaž prebieha od 1.12. 2020 do  5.2. 2021

· Na výtvarnej práci 1. a 2.  kategórie -  je možné pracovať výlučne jednotlivo.
· Príspevky musia byť na zadnej strane označené menom, priezviskom, triedou a školou autora.
· Rozmer diela : formát A4 alebo A3.
· Každý žiak základných škôl Skalického okresu  môže zaslať do súťaže maximálne dve súťažné

práce v rámci 1. a 2.  kategórie (podľa veku)
· Súťažné práce si zozbiera organizátor po školách po dohode so školou.
· U súťažiacich, ktorý budú ocenený požadujeme udelený súhlas so spracovaním a uverejnením

osobných údajov podľa nariadenia 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
(GDPR). Tlačivo pošleme pri vyhlásení výsledkov

Víťazov súťaže I. a II. kategórie vyberie porota zložená z troch členov. Dvaja umelci z radov klubu
skalických výtvarníkov a člen občianskeho združenia. Výsledkom hodnotenia prác porotou je výber a
schválenie poradia najlepších súťažných výtvarných prác v troch  kategóriách.
Víťazi okresnej kategórie  budú ocenený kvôli pandémii COVID-19 v školách. Ceny do škôl dodá
organizátor.

Kritériá hodnotenia:

· originálnosť nápadu
· originálnosť spracovania
· výtvarná technika
· úroveň zvládnutia výtvarnej techniky

Vecné ceny v 1. a 2. okresnej  súťažnej kategórii
1. miesto: „smart“ telefón v hodnote 120 Eur
2. miesto: „smart“ hodinky v hodnote 85  Eur
3. miesto: fitness náramok  v hodnote 40 Eur
4. miesto: USB kľúč  + powerbanka
5. miesto: USB kľúč  + powerbanka

K výhernej cene patri tiež reklamné tričko s potlačou súťažnej práce, reklamné predmety, power banka,
diplom
Cenou organizátora - budú odmenení ďalší - celkom 30. súťažiaci z 1. a 2.  okresnej kategórie, ktorí
získajú diplom, USB kľúč, tričko s potlačou vlastnej práce, reklamné predmety.



odporúčania:

· plocha súťažnej práce by mala byť celá pomaľovaná
· na výkrese je lepšie zobraziť menej predmetov

Záverečné ustanovenia:
· Vyhlasovateľ práce zaslané do súťaže autorom nevracia a vyhradzuje si prednostné právo publikovať ich

súťažné príspevky, uvádzať ich mená a priezviská,  fotografie pri akejkoľvek propagačnej akcii, ktorá sa
bude týkať súťaže bez toho, že by takéto použitie priznávalo akékoľvek iné práva, ako vyhranú
cenu. Vyhlasovateľ má právo kedykoľvek, v prípade, že by nemohol dosiahnuť cieľ súťaže,
zmeniť propozície súťaže.

· Súťažiaci  čestne prehlasuje, že dielo zhotovil sám a vlastní k nemu neobmedzené autorské práva.
Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením
týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže.

· Každý súťažiaci dáva výslovný súhlas s pravidlami súťaže a súčasne sa zaväzuje tieto pravidlá
dodržiavať.

·  Každý súťažiaci  dáva výslovný súhlas s bezplatným uverejnením svojho mena, priezviska, ročníka
a navštevovanej školy v listine výhercov publikovanej na internetovej adrese www.rodinabezcigariet.sk
 na facebookovej stránke združenia, v médiách, propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa a
bezplatným zverejnením  obrazových záznamov súťažných prác a súťažiacich vo vyššie uvedených
materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou.  Súťažiaci udeľuje tento súhlas bez vecného,
časového, množstevného a územného obmedzenia. Súťažiaci môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať na
e-mailovej adrese blaha@ehs.sk , alebo písomne na adrese združenia.

Kontakt: o.z. Rodina a spoločnosť, Hollého 12, 909 01 Skalica,
e-mail: blaha@ehs.sk
web stránka projektu: www.rodinabezcigariet.sk
facebook projektu: http://www.facebook.com/RodinaBezCigariet

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR –
 v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2020


