vyhlasuje
1. ročník výtvarnej súťaže
Na tému:

„Snívalo sa mi...“
O súťaži
Autorská výtvarná súťaž na tému „Snívalo sa mi...“ je určená začínajúcim autorom, ktorí
prostredníctvom súťaže chcú prezentovať svoju v Galérii. Do súťaže sa môžu zapojiť aj
Slováci žijúci na území iných štátov v Európe.
Téma „Snívalo sa mi...“ si kladie za cieľ objavovať, podporovať a rozvíjať umelecký rozmer
vo výtvarnom umení. Súťažné práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter. Súťaží sa
v štyroch kategóriách. Od detí v materských školách až po kategóriu dospelých. Odborná
porota ocení v každej kategórií tri výtvarné diela. Organizátor si vyhradzuje právo neudeliť
ocenenie, ak žiadne súťažné dielo nebude spĺňať podmienky súťaže. Ocenenie sa skladá z
diplomu a vecnej ceny, ktorá bude zabezpečená prostredníctvom Galérie Jána Kulicha.
Vybrané výtvarné diela budú vystavené v Galérii Jána Kulicha.
O vyhlasovateľovi literárnej súťaže:
Galéria Jána Kulicha si kladie za cieľ oboznámiť širokú verejnosť s dielom sochára národného umelca prof. Jána Kulicha. Jeho rozsiahle dielo sa prezentuje postupne, v
jednotlivých tematických okruhoch, ktorým sa celý život venoval: osobnosti a symboly
ľudových tradícií, historické a dejinné udalosti, hudobné motívy, osobnosti národnej kultúry,
rodina a priatelia.
Ján Kulich je významnou súčasťou slovenského sochárstva. Podstata jeho tvorby vyrastá z
koreňov ľudovej kultúry. Bol bytostne presvedčený o tom, že všetko, čo vytvoril, patrí
Slovensku. Jeho snažením bolo, aby ľuďom ukázal cez svoje dielo aké je Slovensko krásne a
duchovne bohaté. So svojím rodiskom zostal navždy spätý aj keď žil a pracoval v hlavnom
meste.

Podmienky súťaže:
1. Súťaž je určená autorom bez vekového obmedzenia
2. Môžu sa na nej zúčastniť autori s dielami, ktoré neboli dosiaľ zverejnené
3. Súťaž je neanonymná.
4. Výtvarné dielo môže byť vytvorené rôznymi výtvarnými technikami (odporúčame najmä
tempera, olej, akryl, akvarel, koláž alebo iné kombinované techniky...).
Výtvarné dielo musí spĺňať technickú podmienku: formát – maliarske plátno s rozmermi 20 x
20 cm (viď bod č.8)
5. Zaslané práce budú rozdelené do 4 kategórií.






Kategória A: materské školy
Kategória B: žiaci 1. – 4. ročníka základných škôl
Kategória C: žiaci 5. – 9. ročníka základných škôl a osemročných gymnázií (prima kvarta)
Kategória D: študenti stredných škôl, gymnázií a osemročných gymnázií (kvintaoktáva)
Kategória E: dospelí bez obmedzenia veku (vrátane študentov vysokých škôl)

6. Za súťažné dielo sa považuje každé výtvarné dielo, ktoré sa venuje predmetnej téme a spĺňa
požadované súťažné podmienky.
7. Autor môže prihlásiť do súťaže najviac tri diela a v prihlasovacom formulári čestne
prehlási, že diela zhotovil sám a vlastní k nemu neobmedzené autorské práva.
8. Výtvarné dielo musí spĺňať technickú podmienku: maliarske plátno s rozmermi 20 x 20 cm,
ktoré si môžete vyzdvihnúť/zakúpiť v Galérii Jána Kulicha za 2,50 € do 18. decembra 2016.
Plátno sa dá v Galérii do tohoto termínu aj objednať a doručiť formou dobierky na vasu
adresu (platí sa plus poštovné a balné 3,73 €) prostredníctvom emailu:
galeriajanakulicha@gmail.com.
9. Výtvarné práce sa po skončení účastníkom súťaže nevracajú, zostávajú vlastníctvom
organizátora súťaže a môžu byť použité ako propagačný materiál, s čím dáva súťažiaci
účasťou v súťaži súhlas. Vystavené dielo bude mať predajnú hodnotu a výťažok z predaja
galéria použije na aktivity, ktoré podporia tvorbu a vzdelávanie výtvarných talentov vo forme
súťaží a workshopov.
10. Organizátor si vyhradzuje právo neprijať výtvarné dielo, ak nebolo dodané v požadovanej
kvalite, rozsahu, nespĺňalo podmienky súťaže definované v štatúte, alebo sa nevenovalo
predmetnej téme. O neprijatí diela do súťaže bude účastník informovaný mailom, pričom si
bude môcť svoje dielo prevziať do 18. 12. 2017 Po tomto termíne budú neprevzaté diela
odinštalované.
11. Vyplnený prihlasovací formulár je potrebné vytlačiť, podpísať a pripevniť na zadnú
stranu výtvarného diela. Výtvarné dielo spolu s vyplneným prihlasovacím formulárom je

potrebné zaslať na adresu Galéria Jána Kulicha, Ul. Terézie Vansovej 2, 96201 Zvolenská
Slatina. Na obálku je potrebné napísať názov súťaže.
12. Autor spolu s prácami zašle aj podpísaný súhlas so zverejnením diela a použitím na
propagačné účely galérie. Pre každú prácu treba samostatný súhlas! Bez súhlasu nemôže byť
práca zaradená do výtvarnej súťaže.
13. Každá z výtvarných prác musí mať na zadnej strane prilepený informačný list s
uvedením nasledovných náležitostí: názov práce, meno autora, adresu školy, meno pedagóga,
email. adresu, vek autora a zaradenie do kategórie.
14. Autor musí v čase konania súťaže spĺňať všetky uvedené podmienky súťaže.
Vyhlásenie súťaže: 28. 10. 2016
Uzávierka prijímania prác je 31. 01. 2017.
Vyhodnotenie súťaže: marec 2017
Ocenenie:
Odborná porota po uzávierke súťaže vyhodnotí autorské práce a rozhodne
o umiestnení najlepších súťažných prác na 1., 2., a 3. mieste v jednotlivých kategóriách.
Vyhlasovatelia udelia diplomy a vecné ceny a vystavia najlepšie práce v Galérii Jána Kulicha.
Výsledky súťaže:
Všetci prihlásení účastníci dostanú emailom pozvánku na slávnostné vyhodnotenie súťaže,
ktoré sa uskutoční dňa v marci 2017 v Galérii Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine. Súčasťou
vyhlásenia výsledkov bude aj vernisáž víťazných prác v Galérii.
Ďalšie informácie je možné získať v Galérii Jána Kulicha, Ul. Terézie Vansovej 2, 96201
Zvolenská Slatina, +421 948 366 260, e-mail: galeriajanakulicha@gmail.com,
http://www.galeriajanakulicha.sk, www.facebook.com/GaleriaJanaKulicha

Galéria Jána Kulicha
Ul. Terézie Vansovej 2
962 01 Zvolenská Slatina
tel.: 0948 366 260
email: galeriajanakulicha@gmail.com
www.galeriajanakulicha.sk
www.facebook.com/GaleriaJanaKulicha
https://www.youtube.com/watch?v=XRy4CAttSsI

Súhlas so zverejnením a použitím výtvarného diela

MENO AUTORA:

NÁZOV DIELA:

Súhlasím so zverejňovaním výtvarného diela, ktoré som zaslal/a do výtvarnej súťaže „Snívalo
sa mi...“, ktorú organizuje Galéria Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine. Víťazné výtvarné
dielo bude zverejnené na webovej stránke galérie, na FB stránke galérie a v propagačnej
dokumentácii o galérii ako i vystavené v samotnej Galérii Jána Kulicha.
Súhlasím s tým, že dielo zaslané do súťaže bude predajné.
Vyhlasujem, že moje dielo zaslané do výtvarnej súťaže „Snívalo sa mi...“ nebolo nikde
verejne vystavené. Zaväzujem sa, že dodržím všetky podmienky pre účasť v súťaži a som si
vedomý/á, že v prípade porušenia mi môže vyhlasovateľ súťaže udelené ocenenie
odňať.
Zaslaním súťažného príspevku do súťaže súhlasí autor s podmienkami súťaže a aj s tým,
aby Galéria Jána Kulicha použila osobné údaje v rozsahu, ktorý poskytne v rámci
korešpondencie s ním za účelom ich evidencie v prípade výhry. Tento súhlas autor
poskytuje do skončenia účelu spracovávania osobných údajov, t. j. 2 roky od vyhlásenia
súťaže až do jeho odvolania. Súťažiaci zároveň vyhlasuje, že sú mu známe skutočnosti
uvedené v zákone č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Názov školy (ak je súťažiaci študentom):
Vyučujúci:
e-mail vyučujúceho:
Adresa (ulica, PSČ, mesto):
Kategória výtvarnej súťaže:
Popis výtvarnej práce (max. 250 znakov):
Prehlásenie autora súťažného príspevku:
Prehlasujem, že výtvarnú prácu som zhotovil sám a vlastním k nemu neobmedzené autorské
práva

...........................................................
podpis autora výtvarnej práce (prípadne zákonného zástupcu)

V....................................., dňa.....................

Prihlášku vyplňte v počítači, vytlačte a podpísanú spoločne s výtvarným dielom odošlite
na adresu Galéria Jána Kulicha, Ul. Terézie Vansovej 2, 96201 Zvolenská Slatina

-------------------------------------------------------------------------------INFORMAČNÝ LIST
(prilepte na zadnú stranu výtvarného diela)

MENO AUTORA: ....................................................................................................................................................
NÁZOV DIELA: ............................................................................................................. ...........................................
ROK VZNIKU: ..........................................................................................................................................................
KATEGÓRIA: ...........................................................................................................................................................
TECHNIKA: ..............................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------

