Propozície
3.ročníka
rnÍrvanNE.rsÚŤaŽB
.,
,, Petrohrad očamidetí

Gubemátor mestasankt Peúerburg
Georgij SergejevičPoltavěenko
Generálny konzul sR v SanktPeterburguPaedDr. Augrstín Čisá
Primátorka mestaLučenecPhDr. Alexandra Pivková
lThlasujúrýtvamúsúťaž
Petrohradočamidetí
Poslanímsúťažeje
upriamiťpozomosťsúťaŽiacich
na Petoluad ako na mesto
celosvetovéholýznamu' druhénajrýznďnnejšiepo Moskve, ekonomické,p emyselné,
vedeckéa kultúmecentťum,dopravnýuzol ležiacina severoápade Rusk4 admínistratílue
centťum.Petrohladje najsevernejším
z vel'lcýchsveto.výchmiest Žije tu cca 5 miliónov
ob}.vateLov.Je jedným z najkajších miest na svete oznaěovatré
aj ako Benrítkyseveru'
Mesto založil roku 1703Peter I. vaešený 9ýzol Petrob'Íadu
Fedstawje architektonické
skvosty, šřokéa rovnéulice, priestra::né
námestia"sady a parky, rieky, míožstvokaaílov,
mosty, ozdobnéploty, monumentálnea dekoraťvnesochy. Historickéjadfo mestapatrído
zoznamu svetoYéhodedičstvaUNEsco.

PoDMIENKY ÚČASTI
Súťaže
sa móžu zičastrriťžiacíZŠ,zvŠ , sŠ , jednotlivci a kolektíly. súťažiaci
l'ubovoťnou
v'-ýtvamou
technikoum6Žusťvámiť
mestoPetroblad.
Vítanésúrózne techniky,ako kÍesb4malba, perokesba'akvarel, kombinované
techniky,
grafika: linorez,linorJ,t,drevorezdrevoryt,sucháilLlaa pod.
práceformáfunajviac.4.3zašleškola,alebo jednotlivecdo 25.11.2018na adresu:
sút'ažné

'

obálku označteheslom

Mestský úrad
oddelenie ško|stvs'sociálíych veď' ku|úíryr športu
Bc. Renáta LibiakoÝí PeÉelbvá
NovohÍadskául. č.1
98401lučenéc
Slovenskárepublika
.Íe|,čí8|o 04211
|
04114307232
Petřohrad očamidetí...
.. súťaž

o:o: sPristupnená
v priestorochradnicemestaLučelecv dccembri2018' Vybnných50
].l.^'T.1'
prac bude\,}stavených
v mestePehohlad'
KaŽdá Práca oklen signaturyna prednejsbane má b}ťna rubqoznačená
týmlto údajmi:

8/, menoautora
b/ veková kategória
ď meDor?učujúceho
d/ adr€sa škoty
€/ p€čiatka školy
f/ dátum yyhotovetria
g/ názov diets
Pťosíme'aby údajeo Autorovi boti r.ypísauéčitatel'le.

Do sút'ažebudúzaradenélen origináne pláca' PIáce, s krolými
sa súťažiaci
uz zúčastnili
iných súťaží'
odbomá porota v;adí! B;dú lyradeni i p'a"", lt".l i"-utiiy
n*ptn"j.i
kitéda súťaže.
!.EKovÉ KATEGÓPJE
.
l. kat, ZUS I
16 _ 10rokov/
n.kat, ZUS U
/lt - 15rokov/
[I.kat.zs
t .4řočník
Iv.kat. zŠ
5 - 7 ročník
v'kaí zŠ
8 - 9 ročník
vI. kat. střednéško|y/ aj strednéškolys ume|ec\ýmzameraním/

VYHoDNoTEME sÚŤAŽE

sú|ažnéqráce vyhodnotí odbomá porot4 ldorú ustanovíolganiátol.
.
o]oem prr.ých
tlo€ h cien' v kaŽdej kategórii. porota móže rrrleliťaj mimoriadř"
.t,g*loi,o.i .l
ýyhŤadzujú
právo nielrtoruz cien neudeliť.a|ebozvýsiťpočetcien. výsíedl'],
""oy'
súťaze
budú

,lŤi'.Úsastnici,Idonimodbomá
porotaude|ioi"lno,u,
tua.i po-uniou
:J::"l:T.:
]
s|avnosmuverus.'
"í*.
. kde si prevezrnú
cenya diplomy.

zír,'onnčNÉUSTÁNo\.ENIA

k.dispozícii.
vyhjasovatelbvi
súťaže,
newacajú
sa a orgaDiátoliich
"--.I":::,u''":
uváŽenia.organizátoli si lyhladzujúprávo reprodukovať
prácev
""."ého
nY:ll:.|":l..
uacl v zauJmepropagácie.
ý:ýtvarÚejpráce do súťažesúhlasí so spracovanim osobných
|Íl::":.:".':l.
súýisiace s orgalizovaním a propagáciou uvedenéhopodujátia
j:T:'.li:
:*yč.'IE/2018
y zmys|ezakona
z. z o ochraneosobnýchúdajov.Pokial'je Sút'ažiaci
rtieťa,
má m€ n ej ako 16 rokov, súhlas so spfacovanim jetro osonnycť
údajov
zaslaním
yýtvarnej práce do súťaže
poskytujenositel'rodičovsfochpra' ' p*i'"",tr.

Náležitostisúhlasuso spracova!Ímosobnýchúdajov:
organiátor: Mesto Lučenec,Mestshý úrad' Novohradskául. č.1' Lučenec
Kontakt, zodpovednáosoba:
Ienata.pelzelovalibiakova@lug@€QéL
Doba uchovávaÍriaosobnýchúdajov:v znysle archivaěnéhoporiadku
organizátorposphenÍ ÚČeluspracÚvaniaosobnýchúdajovbezzbytočného
odk|adu
zabezpečÍ
|ikvidácluosobnýchúdajovpokiarto osobitnýzákon nevÉadujé
inak. organizátor
zabezpeči
pflmeranú
úroveň
ochranyosobnýchúdajov,
budespracúVať
osobnéúdaje|envsúlade
s dobÍými
mravmia budekonať
spÓsobom,ktor.ý
neodporuje
zákonuo ochraneosobných
údajoÝ
ani
inýmvšeobecne
záVázným
právnym
predpisom
a ani ichnebudeobchádzať.
P.áva súťažiacého
k |éhoosobnÝmúda|om:
. súh|asso spÍacovaním
osobnýchúdajovmóže súthžiacikédykorvék
beŽpletneodvo|ať
pisomnou
formouna adreseorganizátora,
- súťaŽiaci
má právopožadovať
pístupk jehoosobným
od organizátora
údajom
a práVona ich
opravu alebo vymazaníea|ebo obmedzeniespÍacúvania,
a|ebo právo namíétať
proti
spracÚvaniu'
akoá.jprávona prenosnosť
údajov'
- súťaŽiací
má právoobhajovať
svojeprávapíostÍednÍctvom
zodpovednej
osobyalebopodanÍm
podnetuna šetrenié'
sťažnosti'
dozomému
ořgánu;na s|ovenskuÚraduna ochranu
osobných
Údajovv zmysle$100Žákonač...18t2o18
z' z.

