Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Divadelná 656/3

zriaďovateľ

036 01 MARTIN

Štúrovský odkaz v Turci
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
vyhlasuje
výtvarnú súťaž pre neprofesionálnych autorov zameranú na priblíženie
osobnosti Ľudovíta Štúra
a
štúrovský odkaz dnešku
Súťaž je vyhlásená v rámci projektu Štúrovský odkaz v Turci,
ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR
a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE
Organizátor:
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Téma:
Rok Ľudovíta Štúra – osobnosť Ľudovíta Štúra a štúrovský odkaz dnešku – výtvarné práce
venované 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra
Zameranie a cieľ súťaže:
Výtvarnou formou zobraziť mnohostrannú osobnosť a nadčasový odkaz Ľudovíta Štúra, ako aj
súvisiace historické udalosti a osobnosti, ktoré odkazom svojho diela aj dnes vplývajú na život
Slovákov. Prihlásené výtvarné práce môžu napríklad hravou a veku primeranou formou ukázať
rozdiely v živote Slovákov v 19. storočí a dnes. Alebo – inšpirované výtvarnými dielami
slovenských umelcov – potvrdiť pozitívny vplyv dobrých myšlienok a umenia na tvorivosť,
chápanie historických súvislostí a rozvoj osobnosti.
Výtvarná kategória
- ľubovoľná plošná výtvarná technika sprievodným textom

práce do formátu A2, práce môžu byť doplnené

1. kategória – ZŠ 2. stupeň – žiaci 5. – 9. ročníka (príp. študenti alternatívnych ročníkov SŠ)

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR
a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
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Podmienky
Každá práca musí obsahovať nasledujúce informácie:
1. označenie heslom Štúrovský odkaz v Turci
2. kontakt na autora práce (meno, priezvisko, e-mail, telefón)
3. presná adresa školy a kontakt na pedagóga (e-mail, telefón)
Autor prihlásením do súťaže zároveň udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na účely
výtvarnej súťaže vyhlásenej v rámci projektu Štúrovský odkaz v Turci v tomto roku podľa zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Autor
zároveň dáva svoj súhlas na zverejnenie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu na webových
stránkach prevádzkovateľa a médií.
Do súťaže nebudú zaradené práce:
a) bez úplného alebo čitateľného označenia
b) výtvarné práce, pri ktorých neboli dodržané rozmery uvedené v podmienkach súťaže
c) práce doručené po termíne uzávierky
Termín doručenia prác: do 30. októbra 2015 (e-mailom, osobne alebo poštou)
Kontakt:
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Divadelná 656/3, P. O. Box 104
036 01 Martin
Kontaktná osoba: Mgr. Monika Ondrušová,
tel. 043/4132394,
0917494708
ondrusova.tks@gmail.com
www.tks.sk
Vyhodnotenie súťaže bude počas otvorenia výstavy vo foyeri Štúdia Slovenského komorného
divadla v Martine pred začiatkom slávnostného programu Bije zvon slobody dňa 19. novembra
2015. (Zmena miesta výstavy a dátumu a času vyhodnotenia vyhradená.)
Porota vyhodnotí a udelí ocenenia pre najzaujímavejšie práce v každej kategórii. Porota si
vyhradzuje právo neudeliť niektoré ocenenie. Presný čas vyhodnotenia a výsledková listina budú
uverejnené na stránke www.tks.sk. Víťazov budeme o mieste a odovzdaní ocenení včas informovať
e-mailom a telefonicky.
V prípade záujmu o vrátenie prác je potrebné si ich vyzdvihnúť od 1. do 10. decembra 2015 v TKS.
Po tomto termíne sa práce stávajú majetkom vyhlasovateľa.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR
a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

