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oDPADÁČIKALEBo FANTÁZIA Z oDPADU

súťaž, ktolá má podnietiť tvolivé myslenie a priviesť k zamysleniu sa, kol'ko pledmetov, ktoťé
zahadzujeme do smetia sa dá ešte použiť.

Úlohou detí a žiakov.ie \,ytvorit,uŽ z pouŽitých materiáov,,oDPADÁČIKA..'

Podmienky sút'aže

Účastníci :

deti z mate.ských škól, žiaci základných škól, špeciálnych škól
Kategórie:

l. kategória . materské školy

II' kategóIia - I. stupeň základných škót

III. kategó.ia - II. stupeň základných škól

lV' kategória - špeciálne školy

Podmienky sút'aže:

k prácam je potebué priloŽit,papier so zoztlamonr' na ktorom bude citatefne uvedené: (niiov
die]a, meno a pliezvisko arúora' ak ide o triedny kolektiv. takje potlebné uviesť t edu a počet
autoťoV, aktuálny email škoty alebo pedagóga' názov a arlresa školy, meno pedagóga, súťažná
kategóIia)

práce musia byt'doručené v nepolušenon stave a zároveňje potrebné, aby oclolali manipulácij
na úťovni inštalácie výstavy

vp pade Záuimu vrátenia prác je potrebné si pre ne prísť najneskóI do 7 dní od skončenia
výstavy' Po tomto teimíne uŽ nebude možné práce vřátit'!

Iv. označenie sút'ažných prác:

každá pláca musí byt,označeDá čitatel,ne a na viditel'nom mieste štítkom' na ktorom je uvedené|
- Íázov diela
- meno a priezvisko autola, pokiaf ide o t edny kolektív uviest,tliedu počet autorov
- aktuálny enail ško1v (alebo p9llagóga)

. n.izov a adresa školy, meno pedagóga



. súťaŽná kategória

v. v}hodnoteniesú|.aže:

sút'až hodnotí odborná porota, ktorú menuje riaditel'ka Zríhorského osvetového strediska
v Senici.

vI. Práce zasielajte na adresu :
Zálorské osvetové stredisko, Vajanského ul. č' 19/5' 905 0l

a

Senica
vII. azávierka súťaže : 3.|1.2020

vnl. Vyhodnotenie sút'aže 5a uskutoční v polovici mesiaca novémber.
Ix. o r1isledkoch budú školy infomované emailom. Zoznam ocenených prác bude taktiež

zveleJnený na webe Záhorského osvetového strerjiska

Kontakt: Nina Gurínová: gurinova.nina@zupa-tt'sk, 034/6543205

záhoÍr]d otv'iové !!td|sko
UdgÝ*ífn1915 

"//n5o1wi(, r/. /.r'/
RNDI' Ii ubica Kriétofov/

/ '
riaditel'ka Zos í senici


