
Propozície

3. ročníka rnÍrvanNE.r sÚŤaŽB
,, Petrohrad očami detí .,

Gubemátor mesta sankt Peúerburg Georgij Sergejevič Poltavěenko

Generálny konzul sR v Sankt Peterburgu PaedDr. Augrstín Čisá

Primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková

lThlasujú rýtvamú súťaž Petrohrad očami detí

Poslaním súťažeje upriamiť pozomosť súťaŽiacich na Petoluad ako na mesto
celosvetového lýznamu' druhé najrýznďnnejšie po Moskve, ekonomické, p emyselné,
vedecké a kultúme centťum, dopravný uzol ležiaci na severoápade Rusk4 admínistratílue
centťum. Petrohladje najsevernejším z vel'lcých sveto.vých miest Žije tu cca 5 miliónov
ob}.vateLov. Je jedným z najkajších miest na svete oznaěovatré aj ako Benrítky severu '
Mesto založil roku 1703 Peter I. vaešený 9ýzol Petrob'Íadu Fedstawje architektonické
skvosty, šřoké a rovné ulice, priestra::né námestia" sady a parky, rieky, míožstvo kaaílov,
mosty, ozdobné ploty, monumentálne a dekoraťvne sochy. Historické jadfo mesta patrí do
zoznamu svetoYého dedičstva UNEsco.

PoDMIENKY ÚČASTI

Súťaže sa móžu zičastrriť žiací ZŠ, zvŠ , sŠ , jednotlivci a kolektíly. súťažiaci
l'ubovoťnou v'-ýtvamou technikou m6Žu sťvámiť mesto Petroblad.
Vítané sú rózne techniky, ako kÍesb4 malba, perokesba' akvarel, kombinované techniky,
grafika : linorez, linorJ,t, drevorez drevoryt, suchá ilLla a pod.

sút'ažné práce formáfu najviac .4.3 zašle škola, alebo jednotlivec do 25.11. 2018 na adresu:
Mestský úrad
oddelenie ško|stvs' sociálíych veď' ku|úíry r športu
Bc. Renáta LibiakoÝí PeÉelbvá
NovohÍadská ul. č. 1

'  98401 lučenéc
Slovenská republika
.Íe|, čí8|o | 04211 041 14307232

obálku označte heslom .. súťaž Petřohrad očami detí ...



].l.^'T.1' 
o:o: sPristupnená v priestoroch radnice mesta Lučelec v dccembri 2018' Vybnných 50prac bude \,}stavených v meste Pehohlad'

, 
KaŽdá Práca oklen signatury na prednej sbane má b}ť na rubqoznačená týmlto údajmi:8/ meno autora

b/ veková kategória
ď meDo r?učujúceho
d/ adr€sa škoty
€/ p€čiatka školy
f/ dátum yyhotovetria
g/ názov diets

Pťosíme' aby údaje o Autorovi boti r.ypísaué čitatel'le.

Do sút'aže budú zaradené len origináne pláca' PIáce, s krolými sa súťažiaci uz zúčastniliiných súťaží' odbomá porota v;adí! B;dú lyradeni i p'a"", lt".l i"-utiiy n*ptn"j.ikitéda súťaže.

. !.EKovÉ KATEGÓPJE
l. kat, ZUS I 16 _ 10 rokov/
n.kat, ZUS U /lt - 15 rokov/
[ I .ka t .  zs  t  .4 řočník
Iv.kat. zŠ 5 - 7 ročník
v'kaí zŠ 8 - 9 ročník
vI. kat. středné ško|y / aj stredné školy s ume|ec\ým zameraním/

VYHoDNoTEME sÚŤAŽE
. sú|ažné qráce vyhodnotí odbomá porot4 ldorú ustanoví olganiátol. o]oem prr.ýchtlo€h cien' v kaŽdej kategórii. porota móže rrrleliť aj mimoriadř" 

""oy' 
.t,g*loi,o.i .lýyhŤadzujú právo nielrtoru z cien neudeliť. a|ebo zvýsiť počet cien. výsíedl'], súťaze budú

:J::"l:T.: ] 
,lŤi'. Úsastnici, Idonim odbomá porota ude|i oi"lno,u , 

"í*. 
tua.i po-uni ous|avnosmu verus.' . kde si prevezrnú ceny a diplomy.

zír,'onnčNÉ USTÁNo\.ENIA
"--.I":::,u''": 

k.dispozícii. vyhjasovatelbvi súťaže, newacajú sa a orgaDiátoli ich
nY:ll:.|":l.. ""."ého uváŽenia. organizátoli si lyhladzujú právo reprodukovať práce vuacl v zauJme propagácie.

|Íl::":.:".':l. 
ý:ýtvarÚej práce do súťaže súhlasí so spracovanim osobných

j:T:'.li: :*y ' 
súýisiace s orgalizovaním a propagáciou uvedeného podujátiay zmys|e zakona č. IE/2018 z. z o ochrane osobných údajov. Pokial'je Sút'ažiaci rtieťa,má m€nej ako 16 rokov, súhlas so spfacovanim jetro osonnycť údajov zaslanímyýtvarnej práce do súťaže poskytuje nositel' rodičovsfoch pra' ' p*i'"",tr.



Náležitosti súhlasu so spracova!Ím osobných údajov:

organiátor: Mesto Lučenec, Mestshý úrad ' Novohradská ul. č. 1' Lučenec

Kontakt, zodpovedná osoba:
Ienata.pelzelovalibiakova@lug@€QéL

Doba uchovávaÍria osobných údajov: v znysle archivaěného poriadku

organizátor po sphenÍ ÚČelu spracÚvania osobných údajov bez zbytočného odk|adu
zabezpečÍ |ikvidáclu osobných údajov pokiar to osobitný zákon nevÉadujé inak. organizátor
zabezpeči pflmeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúVať osobné údaje |en vsúlade
s dobÍými mravmi a bude konať spÓsobom, ktor.ý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajoÝ ani
iným všeobecne záVázným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

P.áva súťažiacého k |ého osobnÝm úda|om:
. súh|as so spÍacovaním osobných údajov móže súthžiaci kédykorvék beŽpletne odvo|ať

pisomnou formou na adrese organizátora,
- súťaŽiaci má právo požadovať od organizátora pístup k jeho osobným údajom a práVo na ich

opravu alebo vymazaníe a|ebo obmedzenie spÍacúvania, a|ebo právo namíétať proti
spracÚvaniu' ako á.jprávo na prenosnosť údajov'

- súťaŽiací má právo obhajovať svoje práva píostÍednÍctvom zodpovednej osoby alebo podanÍm
podnetu na šetrenié' sťažnosti' dozomému ořgánu; na s|ovensku Úradu na ochranu osobných
Údajov v zmysle $100 Žákona č...18t2o18 z' z.


