POLÍCIA
ZNÁMA NEZNÁMA
2021
Pohronské osvetové stredisko
v Žiari nad Hronom
v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

SÚŤAŽNÉ PROPOZÍCIE

POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO, Dukelských hrdinov 321/21, Žiar nad Hronom
telefón: 0918 846 480,www.osvetaziar.sk, pos.prevencia@gmail.com

1. Charakteristika súťaže
Polícia známa neznáma je regionálna výtvarná súťaž pre deti a mládež zameraná na prácu policajného zboru pre
materské, základné, špeciálne základné školy a detské domovy.
Súťaž prebieha od roku 2005.

2. Ciele súťaže
Cieľom súťaže je priblíženie činnosti policajného zboru očami detí prostredníctvom ich výtvarného prejavu,
budovanie pozitívneho vplyvu v rámci prosociálneho cítenia a zvýšenie efektu sociálnej prevencie.

3. Organizátor súťaže
Vyhlasovateľom a organizátorom je Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom v zriaďovateľskej pôsobnosti
Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Žiari nad
Hronom s finančnou podporou mesta Žiar nad Hronom.

4. Štruktúra súťaže
Regionálna výtvarná súťaž je rozdelená do jednej vekovej skupiny.
Veková skupina
a) materské školy
b) základné školy - 1.stupeň
c) b) základné školy - 2.stupeň
Súťaž nie je obmedzená výtvarnými technikami: pastel, vodové farby, koláž, a iné.

5. Podmienky pre zapojenie sa do súťaže
Do súťaže sa školské zariadenia prihlasujú zaslaním alebo osobným doručením výtvarných Súťaž je neanonymná.
Každý autor môže prihlásiť do súťaže jednu výtvarnú prácu
•
•
•

Organizátori vracajú výtvarné práce na základe ich osobného vyžiadania a prebratia (výtvarné práce
neposielame poštou)
Zaslaním výtvarných prác dáva školské zariadenie svoj súhlas k bezplatnému využitiu a prezentovaniu
prácformou propagačných materiálov.
Ocenení žiaci budú informovaní prostredníctvom svojich školských zariadení, ktorým budeposlaná
výsledková listina v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a budú pozvaní na vernisážspojenú s
odovzdávaním diplomov a cien.

Termín uzávierky je fixný: 08.11.2021
Výtvarné práce je potrebné zaslať alebo osobne doručiť na adresu: Pohronské osvetové stredisko, Dukelských
hrdinov 321/21, 965 01 Žiar nad Hronom s heslom: PZN 2021, do 08.11.2021.

Kontakt
Ivana Žňavová, pos.prevencia@gmail.com, 0918 846 480
Pohronské osvetové stredisko, Dukelských hrdinov 321/21, 965 01 Žiar nad Hronom

