Detský výtvarný Vranov 2020
Propozície XXVIII. ročníka okresnej súťaže detskej výtvarnej tvorby
Hlavný organizátor: Hornozemplínske osvetové stredisko Vranove nad Topľou
Termín uzávierky prác: 27.5.2020
Predbežný termín výstavy: 15. 6. – 31.7. 2020
Miesto súťaže a výstavy: Výstavná sieň HZOS vo Vranove nad Topľou
Charakteristika a poslanie súťaže:
Hlavným poslaním súťaže je pomôcť rozvíjať výtvarný talent u detí a mládeže školských inštitúcií
v našom okrese, motivovať ich k tvorbe a umožniť im prezentovať sa.
V spolupráci s pedagógmi výtvarnej výchovy pôsobiť na ich estetické cítenie, viesť ich k vlastnej
tvorbe, k zdokonaľovaniu sa vo výtvarných technikách a prehlbovať v nich teoretické vedomosti
o výtvarnom umení a jeho základných princípoch. Cieľom je vytvoriť priestor na získanie skúseností,
aké by mal mať mladý výtvarník, v prípade záujmu o štúdium výtvarného umenia, alebo iného,
spojeného s výtvarným umením, prípadne by mal záujem o členstvo v klube neprofesionálnych
výtvarníkov pri našom osvetovom stredisku /po dovŕšení veku 15 rokov/.

Podmienky súťaže:
Každá práca musí byť označená:
 Menom a priezviskom
 Dátumom narodenia alebo vekom ( nie ročníkom )
 Názvom školy alebo adresou bydliska
 Názvom práce
 Technikou
 Menom vyučujúceho pedagóga
Maximálny počet z jednej školy je 20 prác. Do súťaže nebudú zahrnuté práce kolektívne, ktoré budú
mať viac ako dvoch autorov a práce, ktoré nebudú označené správnymi údajmi. Súťaž sa vypisuje
v ľubovoľnej tematike a výtvarnej technike.

Hodnotenie:
Práce žiakov ZŠ a ZUŠ budú hodnotené v troch vekových kategóriách: od 6 - 9 rokov

od 9 - 12 rokov
od 12 - 15 rokov
Bez vekovej kategórie budú hodnotené MŠ ( deti do 6 rokov ).

Pri udeľovaní diplomov a cien na slávnostnej vernisáži, budú odovzdané aj diplomy
víťazom okresnej súťaže detskej výtvarnej tvorby „Vesmír očami detí 2020“.
Svoje práce zasielajte alebo osobne doručte najneskôr do 27. mája 2020 na adresu:
Hornozemplínske osvetové stredisko
Sídlisko 1. mája 74
093 01 Vranov nad Topľou.

Bližšie info:
Jarmila Hittmárová, tel. : 057/ 44 228 71,
e-mail: hzos@stonline.sk,
alebo: jarmila.hittmarova@gmail.com
HZOS Vranov n.T.

