PROPOZÍCIE
SÚŤAŽE

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE
Súťaž Svetový deň grafiky sa realizuje na Strednej odbornej škole vo Veľkom Krtíši po
druhý krát. Hlavnou myšlienkou súťaže je u žiakov podporiť umelecké cítenie a ich potenciál
v rôznych umeleckých oblastiach. Celá súťaž je podporená a zároveň realizovaná pod záštitou
organizácie Gallery VK – komunita umelcov okresu Veľký Krtíš.
Súťaž je vyhlásená ku dňu 6. decembra 2017 a žiaci svoje súťažné práce môžu zasielať
do 9. februára 2018 (vrátane). Práce zapojené do súťaže bude následne hodnotiť odborná
porota. Výsledky súťaže budú zverejnené na oficiálnych stránkach Strednej odbornej školy vo
Veľkom Krtíši a zároveň budú víťazi prác vo vekových kategóriách v jednotlivých umeleckých
oblastiach pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien.
ORGANIZAČNÉ POKYNY
1. Do Súťaže Svetový deň grafiky sa môžu zapojiť žiaci Strednej odbornej školy vo
Veľkom Krtíši zo všetkých študijných a učebných odborov, žiaci II. stupňa základných
škôl okresu Veľký Krtíš.

2. Veková kategória súťažných prác je určená:
a. Kategória Žiaci ZŠ II. stupňa
b. Kategória Žiaci SOŠ Veľký Krtíš
3. Súťažné práce môžu byť realizované v umeleckých oblastiach:
a. Fotografia
b. Maľba a kresba
c. Počítačová grafika
4. Témou pre druhý ročník súťaže je „Svet okolo mňa“
5. Podmienkou pre zaradenie súťažnej práce do hodnotenie je, aby práca žiaka / žiakov
bola doručená na adresu školy: Stredná odborná škola, Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš
najneskôr do 9. februára 2018 (vrátane) alebo odovzdať práce osobne u majstrov
odbornej výchovy študijného odboru grafik digitálnych médií na SOŠ Veľký Krtíš.
6. Každá zo súťažných prác musí mať na zadnej strane uvedené: meno autora resp.
autorov, adresu školy, meno pedagóga, e-mail, vek autora. Minimálna veľkosť práce je
formát A4 a maximálna veľkosť A2. Práce nie je nutné rámovať, zasklievať.
7. Odborné zabezpečenie súťaže je realizované majstrami odbornej výchovy pre študijný
odbor grafik digitálnych médií na SOŠ Veľký Krtíš a pozvanými členmi organizácie
Gallery VK.

Bližšie informácie o súťaži nájdete na webovej stránke: www.sos-vk.sk/sutaz
V prípade otázok môžete kontaktovať organizátora súťaže:
Bc. Ján Ondrejkov / E-MAIL: janondrejkov@gmail.com

