Galantské osvetové stredisko
Bratislavská 1458/71 | 924 01 Galanta | Slovenská republika

FAREBNÝ SVET RÓMOV
(17. ročník výtvarnej súťaže detí a mládeže rómskej národnosti)
Propozície súťaže
Vyhlasovateľ súťaže: Galantské osvetové stredisko, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského
samosprávneho kraja
Spoluorganizátori: Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante
Mesto Galanta
1. Ciele súťaže: - podnietiť deti a mládež rómskej národnosti k výtvarnému prejavu
- prezentovať tvorivosť rómskych detí na výstavách
2. Téma výtvarných prác: farebný svet Rómov
3. Technika: ľubovoľná
4. Účastníci: deti a mládež rómskej národnosti
5. Kategórie: 1. kategória – autori od 6 do 10 rokov
2. kategória – autori od 11 do 15 rokov (max. 8. trieda)
6. Súťažné podmienky:
1. Do súťaže môžu byť prihlásené práce plošné s maximálnym rozmerom formátu A2.
2. Každý autor môže do súťaže zaslať maximálne 5 súťažných prác.
3. 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.
4. Práce zaslané do súťaže sa nevracajú.
7. Odosielanie súťažných prác: Súťažné práce treba označiť nasledovne:
- obálka: Farebný svet Rómov
- súťažná práca: Farebný svet Rómov
meno a priezvisko autora, vek, kategória
adresa, telefón a presný a aktuálny email školy
názov práce
8. Práce zasielajte na adresu: Galantské osvetové stredisko
Bratislavská 1458 /71, 924 00 Galanta

9. Uzávierka súťaže: 24. jún 2021
Odborná porota na základe uváženia vyberie a ocení najlepšie práce. Okrem nich vyberie aj ďalšie
práce, ktoré budú zaradené na výstavnú prehliadku. Výstava bude organizovaná v mesiaci október
v priestoroch Mestského úradu v Galante.
10. Vyhodnotenie výtvarnej súťaže: október 2021
Informácie: Galantské osvetové stredisko, Bratislavská ul. č. 1458 /71, 924 00 Galanta
Tel./fax: 031/ 780 26 21, e-mail: osveta_galanta@zupa-tt.sk

Telefón
031/78 02 621

Fax
031/78 02 621

Email
osveta_galanta@zupa-tt.sk

IČO
36088251

Internet
www.osvetaga.zupa-tt.sk

