
 

 

PRAVIDLÁ  

VÝTVARNEJ SÚŤAŽE 

realizovanej v rámci mikroprojektu  

„LITERATÚRA BEZ HRANÍC - CEZHRANIČNÉ LITERÁRNE VZŤAHY“ 

I. Organizátor: Mestská verejná knižnica v Limanowej; 

Partner: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne 

 

II. Ciele súťaže: 

a. Poznávanie a popularizácia povestí pohraničia, 

b. rozvoj a podpora umeleckých talentov žiakov, 

c. formovanie citlivosti a estetického cítenia, 

d. integrácia poľských a slovenských detí, 

e. rozširovanie poznatkov o poľskej a slovenskej kultúre. 
 

 

III. Pravidlá účasti: 

1. Súťaž je určená žiakom 1.-5. ročníka základných škôl v okresoch Limanowa a Dolný Kubín.  

2. Účastník súťaže vytvorí výtvarné dielo odkazujúce na povesť partnerskej krajiny. 

3. Forma a technika práce sú ľubovoľné.  

4. Každá práca musí na zadnej strane obsahovať základné údaje: meno a priezvisko, názov 

práce, názov školy, trieda.  

5. Práce do súťaže sú prijímané do 30. júna 2021 spolu s prihlasovacím formulárom 

pripojeným k Pravidlám súťaže. Práce je možné doručiť osobne alebo poštou na adresu: 

Oravská knižnica A. Habovštiaka, S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín. Na obálke uveďte 

poznámku: „LITERATÚRA BEZ HRANÍC - CEZHRANIČNÉ LITERÁRNE VZŤAHY“.  

6. Výsledky súťaže budú zverejnené na webových stránkach partnerských knižníc.  

7. Práce účastníkov budú hodnotené menovanou súťažnou komisiou.  

8. Organizátori nevracajú prihlásené práce do súťaže. 

9. Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu a doplnenie pravidiel súťaže. 

10. Po vyhlásení výsledkov súťaže sa uskutoční slávnostná prezentácia, z ktorej budú sprístupnené 

fotografické materiály na webových stránkach, sociálnych sieťach a v knižniciach partnerov. 

11. Súťažné práce budú použité na propagačné účely mikroprojektu. 

Bližšie informácie: Alena Javorková, Detské oddelenie, 043/5862277, 0915647014 

Organizátori Vás srdečne pozývajú na účasť v súťaži 



 

Prihláška do VÝTVARNEJ súťaže 

„LITERATÚRA BEZ HRANÍC - CEZHRANIČNÉ LITERÁRNE VZŤAHY“ 

 

 

1. MENO A PRIEZVISKO ŽIAKA: …………………………………………................... 

2. ŠKOLA, TRIEDA: ……………………………………………………......................... 

3. NÁZOV PRÁCE: ………………………………………………………………..……... 

……………………………………………………………………................................... 

……………………………………………………………………................................... 

……………………………………………………………………................................... 

4. MENO A PRIEZVISKO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU, KONTAKT: 

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

5. MENO A PRIEZVISKO UČITEĽA, KTORÝ PRIPRAVUJE NA SÚŤAŽ, 

KONTAKT: ............................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………... 

Súhlasím s účasťou môjho dieťaťa na súťaži organizovanej Mestskou verejnou knižnicou v Limanowej s názvom: 

„LITERATÚRA BEZ HRANÍC - CEZHRANIČNÉ LITERÁRNE VZŤAHY“. V prípade neudelenia súhlasu sa 

dieťa nemôže zúčastniť súťaže.  

 

Prečítal/a som si pravidlá súťaže a akceptujem ich podmienky.  
 

Týmto vyjadrujem svoj súhlas s časovo neobmedzeným, verejným a bezplatným využívaním výtvarnej práce 

môjho dieťaťa v zmysle pravidiel súťaže.  

 

 

 

 

 

 

 

……………………….                                                        ……………………………….. 

(miesto a dátum)                                                                         (čitateľný podpis rodiča/ zákonného zástupcu) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


