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Súťaž prebehne v dvoch etapách:

1' etapa - okresné kolá (spádová oblasť)

2' etapa - celoslovenské kolo

Podmienky súťaže:

súťažiť sa bude v piatich kategóriách:

1. kategória - matelské školy

2' kategória - 0. - 4' ročník ZŠ

3. kategória - 5.- 9. Íočnik Zs

4. kategória - základné umelecké školy _ pripravné štúdium ZUŠ - 0' . 4. ročník ZŠ

5. kategóřia - zakladné umelecké školy - 5' - 9' roěník ZS

Do sút'ažc je možné poslat' výkresy spracované l,uboYo|'nou techoikou vo formáte

maximálne A2'

Každá práca musí mať na zadnel strane na|eDe Ý štítok s údaimi. Údaie vvn|ňte

čitate|'ue paličkovÝm písmom. a|ebo na PC :

nilzoý práce, meno a adresu autora, jeho vek, kategóriu, triedu a meno v}učujúceho, aktuálny
email školy, alebo vyučujúceho. Každá pÍáca musi byť označená peěiatkou školy. Prosíme
súťažiacich' aby výkresy neposielali stočené v lolke, nakoLko stočenim sa vyKtesv
znehodnocujú '

Súťažné práce zasielajte do 14. íebruára 2020 vrátane na adresu: ZáhoÍské osvetové
stredisko. Vajanskeho l9l5,905 Ol Senica .



Eodtrotené budú len práce jednotlivcoy' skupinové práce budú automatícky vyradené'

súťažné práce sa stóvajú majetkom vyhtasovatelh'

Do celoslovenského ko|a vyberie porota z keždej kategórie 5 prác.

vernisáž spojená s oceňovaním sa uskutoční v polovici mesiaca maftc' Výsledková listina

bud€ zaslaná emailom a taktiež zvercinená na webových strihkach ZáfioÍského osvetového

strediskE.

Výstava víťazných a r,ybraných prác celoslovenského kola bude inštalovaná v p estoroch

Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove a potom podLa požiadaviek v astÍonomických a

kultúmych zariadeniach na Slovensku'

Kontakt: MgI. Nina Gulínoyá| 03 6513205,
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RNDI. Lubica Krištofová

riaditel'ka zOS Senica


