Proti škodlivým závislostiam bez hraníc
Propozície 15. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže
Galantské osvetové stredisko od roku 2002 úzko spolupracuje v oblasti záujmovej umeleckej ako
aj mimoškolskej činnosti so župným mestom Győr v Maďarskej republike. V rámci cezhraničnej
spolupráce sme zorganizovali semináre a konferencie pre odborných pracovníkov v oblasti prevencie
závislostí ako aj výstavy a súťaže pre deti a mládež. V uplynulých rokoch Galantské osvetové
stredisko v spolupráci s Nadáciou pre zdravú spoločnosť so sídlom v Győri úspešne realizovali
medzinárodné výtvarné súťaže pod názvom Škodlivosť fajčenia, ktoré sa neskôr rozšírili okrem
spomínanej škodlivosti fajčenia aj o ďalšie negatívne závislosti ľudí a to o užívanie alkoholu a drog
a iné. V predchádzajúcich rokoch získali v medzinárodnom kole súťaže mnohé práce detí a mládeže
zo Slovenska najvyššie ocenenia.
Vyhlasovateľom a realizátorom súťaže je Galantské osvetové stredisko,
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.
1. Ciele súťaže: - vzbudiť u detí a mládeže aktívny postoj proti fajčeniu, užívaniu alkoholu, drog
a iným zdraviu škodlivým závislostiam
- motivovať deti a mládež k výtvarnému prejavu aj v oblasti prevencie drogových
závislostí a podporiť ich tvorivé schopnosti
2. Formát prác: môže byť A/2, A/3 alebo A/4 na výšku alebo šírku výkresu alebo iného nerozbitného
materiálu.
3. Technika: Použitá technika môže byť ľubovoľná ako napr. vodové farby, tempera, olej, fixky,
perokresba, pastel, montáž, batikovanie a i.
4. Účastníci : deti materských škôl, žiaci základných škôl a špeciálnych základných škôl,
študenti reálnych gymnázií a stredných škôl.
Do jednotlivých kategórií podľa zaradenia môžu práce posielať aj ZUŠ.
5. Súťažné podmienky:
1. Každý autor môže do súťaže zaslať maximálne 2 súťažné práce.
2. Zaslaním výtvarných prác do súťaže dáva autor svoj súhlas organizátorovi k bezplatnému využitiu
prác na kultúrno-osvetové a prezentačné účely a na výstavách a to bez časového a teritoriálneho
obmedzenia.
3. Zaslané práce do súťaže sa autorom nevracajú.
4. Súťažiť sa bude v troch kategóriách: 1. kategória - deti MŠ, ZUŠ
2. kategória - žiaci ZŠ, RG, ŠZŠ, ZUŠ
3. kategória - žiaci SŠ, ZUŠ
6. Označenie súťažných prác: na zadnej strane súťažnej práce je potrebné uviesť:
- názov diela
- meno, priezvisko, vek autora
- názov a adresa školy, tel., presná e-mailová adresa školy
- meno pripravujúceho pedagóga
- kategória
7. Práce zasielajte na adresu: Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458 /71 , 924 01 Galanta
8. Uzávierka súťaže je: 10. apríl 2019
9. Vyhodnotenie medzinárodného kola súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v máji 2019
v priestoroch Mestského úradu v Galante.
Informácie: Tel./fax: 031/780 2621, mobil: 0902/904 201, e-mail:osveta_galanta@zupa-tt.sk

