Pozývame Vás
zúčastniť sa

2020

vyhlasovateľ a organizátor
Súkromná ZUŠ Jánoš
Mostová 4, 034 01 Ružomberok

CIEĽ SÚŤAŽE
Šport je umenie, ktoré so sebou prináša pohyb,
farby a emócie.
Pre výtvarné umenie sa stáva témou čoraz viac
aktuálnou a zaujímavou. Inšpiráciu môžete čerpať
z miesta a atmosféry športovísk, ladnosti
a elegancie pohybu, ale aj z nadľudských,
fyzických výkonov.
Víťazstvá, ale aj prehry a vyčerpania môžu byť
dominantné pre výtvarné vyjadrenie zážitku.
Spoznajte športové dianie vo vašom najbližšom
okolí, buďte hrdými fanúšikmi. Prostredníctvom
výtvarnej tvorby možno objavíte čaro pohybu,
emócií a športového zápolenia.
Podtémy, ktoré vás môžu potešiť:
- športové súťaže: olympiády (zimné, letné,
paraolympiády), medzinárodné, národné, klubové
súťaže (atmosféra športovísk, športové fancluby,
diváci…)
- športové osobnosti Liptova (v minulosti a
súčasnosti), portrét reprezentantov – jednotlivci,
kolektívy
- reklama, propagácia, graﬁka, dizajn
(plagát, logo, piktogram, diplom, medaile,
športové oblečenie, identiﬁkačné znaky
fanclubov…)
- šport náš každodenný (šport nás baví,
miesto pre šport /vyhovujúce, schátrané,
vysnívané)

Téma súťaže:

„Liptov žije športom“
SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE
ZŠ

ZUŠ

1. 6 - 8 rokov
2. 9 - 12 rokov
3. 13 - 16 rokov

5 - 7 rokov
8 - 12 rokov
13 - 17 rokov

Hodnotiť sa budú práce zaslané
na adresu školy:
Súkromná ZUŠ Jánoš,
Mostová 4,
034 01 Ružomberok
najneskôr do

13. marca 2020

PODMIENKY SÚŤAŽE
Výtvarnej súťaže Liptov 2020 má právo zúčastniť
sa každý žiak základnej alebo základnej umeleckej
školy, ktorého prácu zašle jeho škola na adresu
vyhlasovateľa súťaže. Na zadnej strane práce musí byť
nalepený a čitateľne vyplnený štítok, ktorý je k dispozícii
na stiahnutie na internetovej stránke www.skolajanos.sk.
Akceptujeme zaslané súťažné práce nepresahujúce
formát A1, vyhotovené ľubovoľnou plošnou alebo
priestorovou technikou, napr. koláž, keramika,
výtvarné techniky a postupy, resp. ich kombinácie
s využitím nových a netradičných materiálov,
multimediálna tvorba.
Každý autor môže zaslať 2 nepaspartované
súťažné práce, ktoré neboli súčasťou inej výtvarnej
súťaže. Akceptujeme aj kolektívne práce.
Prihlásené súťažné práce zostávajú majetkom
organizátora súťaže. Zaslaním práce dáva autor
svoj súhlas na bezplatné využitie a prezentovanie
práce formou výstavy a propagačných materiálov.
Na vyžiadanie môžeme zúčastneným školám
neocenené práce vrátiť.

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV
A OCENENIE VÍŤAZOV
O výsledkoch súťaže organizátor upovedomí
zúčastnených písomne, ako aj prostredníctvom
internetovej stránky www.skolajanos.sk.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže spojené
s vernisážou výstavy, odovzdávaním finančných
cien a diplomov sa uskutoční dňa 1. apríla 2020
o 16:00 hod. v Synagóge v Ružomberku.
Bližšie informácie o výtv. súťaži budú zverejnené
na našej internetovej stránke www.skolajanos.sk.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte
organizátora súťaže telefonicky
na tel. č. 0915 830 589, 0918 220 446.

KRITÉRIÁ HODNOTENIA
Odborná porota hodnotí dodržanie a vystihnutie
témy, primeranosť zvolenej techniky, výtvarnú
úroveň práce a originalitu. Práce, ktoré nespĺňajú
uvedené požiadavky, nebudú do súťaže zaradené.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo upraviť
pravidlá a podmienky súťaže.
Vyhlasovateľ súťaže vymenuje odbornú porotu,
ktorá udelí v jednotlivých súťažných kategóriách
1., 2. a 3. miesto a odovzdá diplomy a ﬁnančné
ceny.
Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien,
prípadne ceny prerozdeliť.

mesta

14. ročník regionálnej súťažnej prehliadky výtvarných prác detí a mládeže

Súťaž s finančnou podporou

