Galéria Jána Kulicha, Ul. Terézie Vansovej 2, 962 01 Zvolenská Slatina
email: galeriajanakulicha@gmail.com, www.galeriajanakulicha.sk
www.facebook.com/GaleriaJanaKulicha

vyhlasuje
III. ročník literárnej súťaže na tému:

„Keby som bol/a osobnosťou
z našej histórie, tak...“
O súťaži
Autorská literárna súťaž na tému „Keby som bol/a osobnosťou z našej histórie, tak...“ je určená začínajúcim autorom, ktorí
prostredníctvom súťaže prezentujú svoju tvorbu. Do súťaže sa môžu zapojiť aj zahraniční Slováci žijúci na území iných
štátov v Európe.
Téma „Keby som bol/a osobnosťou z našej histórie, tak...“ si kladie za cieľ podporovať používanie slovenského spisovného
jazyka v jeho v ústnej aj písomnej podobe v 21. storočí. Zameriava sa na tvorbu literárnych diel, ktoré čerpajú inšpiráciu
z dejín slovenskej histórie a sú rozdelené do štyroch kategórií. Od žiakov 1. stupňa základných škôl až po kategóriu dospelých. Odborná porota zložená zo známych slovenských literárnych umelcov (autori poézie, prózy, divadelných a filmových scenárov) najlepšie texty vyhodnotí. Vyhodnotenie bude 20. júna 2018.
Autori sa vo svojich dielach môžu inšpirovať aj vystavenými dielami v Galérii Jána Kulicha, ktoré v rámci tohtoročnej témy
nadväzujú práve na dejiny slovenskej histórie (napríklad z osobností: Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Janko Kráľ,
Svätopluk, Cyril a Metod ale aj obdobie SNP a ďalšie významné osobnosti našej histórie).
Nová inštalácia diel Jána Kulicha bude sprístupnená od štvrtka 3. mája 2018 od 10.00 hod.
O vyhlasovateľovi súťaže:
Poslaním Galérie je prezentovať širokej verejnosti dielo sochára - národného umelca prof. Jána Kulicha. Vzhľadom na
rozsah jeho tvorby nie je možné vystaviť celé dielo naraz, preto sa prezentuje postupne, v jednotlivých tematických okruhoch, ktorým sa celý život venoval: osobnosti národnej kultúry, hudobné motívy, rodina a priatelia, historické a dejinné
udalosti a symboly ľudových tradícií. Viac informácií o galérii nájdete na www.galeriajanakulicha.sk
Pravidlá súťaže:
1. Súťaž je určená autorom bez vekového obmedzenia, rozdelená do 4 kategórií.
2. Môžu sa na nej zúčastniť autori s príspevkami, ktoré neboli dosiaľ publikované.
3. Súťaž je neanonymná.
4. Práce musia byť predložené v slovenskom jazyku. Žánrovosť zaslaných prác je rôznorodá (poézia, próza,
esej, divadelná hra, filmový scenár)
5. Zaslané práce budú rozdelené do 4 kategórií:
Kategória A: žiaci 1. – 4. ročníka základných škôl
Kategória B: žiaci 5. – 9. ročníka základných škôl a osemročných gymnázií (prima -kvarta)
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Kategória C: študenti stredných škôl, gymnázií a osemročných gymnázií (kvinta-oktáva)
Kategória D: dospelí bez obmedzenia veku (vrátane študentov vysokých škôl)
6. Autor spolu s prácami zašle aj podpísaný súhlas o zverejnenie diela. (Ak budete práce posielať emailom, súhlas vyplňte, podpíšte, oskenujte a pošlite s dielom na emailovú adresu galérie). Pre každú prihlasovanú prácu treba samostatný
súhlas! Bez súhlasu nemôže byť práca zaradená do literárnej súťaže.
7. Práce zaslané poštou späť nevraciame.

Rozsah súťažných príspevkov :
1. Počet prihlásených prác od jedného autora nie je limitovaný.
2. Rukopis musí byť napísaný čitateľne na počítači.
3. Rukopis musí obsahovať tieto údaje:
meno a priezvisko
dátum narodenia
adresa bydliska
kategóriu
žiaci a študenti uvedú aj školu a ročník, meno a kontakt na pedagóga
kontaktné údaje (telefón, e-mail).
4. Rukopis autor zašle jedným z uvedených spôsobov, ktorý mu najviac vyhovuje:
a.) poštou na adresu Galéria Jána Kulicha, Ul. Terézie Vansovej 2, 96201 Zvolenská Slatina (vytlačený v dvoch
exemplároch)
b.) elektronicky na email: galeriajanakulicha@gmail.com

Vyhlásenie súťaže: 12. 4. 2018
Uzávierka prijímania prác je 31. 05. 2018.
Vyhodnotenie súťaže: 20. 6. 2018

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 a spoluusporiadatelia udelia diplomy a vecné ceny. Ak sa víťaz nemôže zúčastniť vyhodnotenia súťaže,
cenu si osobne vyzdvihne v Galérii do 28. októbra 2018 v čase otváracích hodín. Ocenenia neposielame poštou ani inak
nedoručujeme na adresu.
Výsledky súťaže:
Všetci ocenení účastníci dostanú emailom pozvánku na slávnostné vyhodnotenie súťaže, ktoré sa uskutoční dňa 20. 6.
2018 v Galérii Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine. Zároveň ponúkame všetkým prihlásených autorom v deň vyhodnotenia
konzultáciu s odbornou porotou k ich dielam.

Ďalšie informácie:
je možné získať v Galérii Jána Kulicha, Ul. Terézie Vansovej 2, 96201 Zvolenská Slatina,
e-mail: galeriajanakulicha@gmail.com, http://www.galeriajanakulicha.sk, www.facebook.com/GaleriaJanaKulicha
a na telefóne +421 948 366 260 od 3. mája 2018 počas otváracích hodín galérie.
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Galéria Jána Kulicha, Ul. Terézie Vansovej 2, 962 01 Zvolenská Slatina
email: galeriajanakulicha@gmail.com, www.galeriajanakulicha.sk
www.facebook.com/GaleriaJanaKulicha

PRÍLOHA Č.1

Súhlas so zverejnením literárneho diela

MENO AUTORA................................................................................................................................................................
NÁZOV DIELA....................................................................................................................................................................
Súhlasím so zverejňovaním literárneho diela, ktoré som zaslal/a do literárnej súťaže „Keby som bol/a osobnosťou z našej
histórie, tak...“, ktorú organizuje Galéria Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine. Literárne dielo bude zverejnené na webovej
stránke galérie, na FB stránke galérie a v propagačnej dokumentácii o galérii.
Vyhlasujem, že môj príspevok (ani jeho časť), zaslaný do literárnej súťaže „Keby som bol/a osobnosťou z našej histórie,
tak...“ nebol nikde verejne publikovaný. 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 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.

V...............................................................dňa............................................

......................................................................................................................
					

podpis autora (prípadne podpis zákonného zástupcu)
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