POLÍCIA ZNÁMA – NEZNÁMA
14. ročník regionálnej výtvarnej súťaže pre deti a mládež zameranej na prácu Policajného
zboru
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Organizátor súťaže:
Pohronské osvetové stredisko
Dukelskych hrdinov 21
965 01 Žiar nad Hronom
Spoluorganizátor súťaže:
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
Ulica Chrásteka 123
965 01 Žiari nad Hronom
Mesto Žiar nad Hronom
Základná charakteristika výstavnej súťaže:
Výtvarná súťaž je určená pre deti a žiakov materských škôl, základných škôl, špeciálnych
základných škôl a detských domovov, pričom hlavnou myšlienkou je priblíženie činnosti polície
očami detí.
Cieľ výstavnej súťaže :
Cieľom výtvarnej súťaže je priblíženie činnosti polície očami detí prostredníctvom ich výtvarného
prejavu. Rovnako je vedľajším efektom sociálna prevencia vykonávaná v účinnosti policajných
zložiek.

Uzávierka: 18.11.2019 o 12:00
Zasadnutie poroty: 20.11.2019
Vernisáž: 04.12.2019
Trvanie výstavy: 04.12.2019 – 31.1.2020

Téma výtvarných prác

Polícia známa – neznáma
Miesto konania výstavy: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom

Zodpovedný zamestnanec: Mgr. Stanislava Muocová, por. JUDr. Anna Holečková
Odborný garant: odborná porota menovaná POS v Žiari nad Hronom
Termín súťaže: október – november
Súťažné kategórie:




A: Materská škola
B: Žiaci I. stupňa ZŠ
C: Žiaci II. stupňa ZŠ

Súťaž nie je obmedzená výtvarnými technikami. Do súťaže budú prijímané aj 3D modely, ktoré
však musia byť vyhotovené stabilne, aby odolali poškodeniu počas prevozu a inštalácie výstavy.
Súťažné podmienky:
I.




Súťaže sa môže zúčastniť každý obyvateľ Slovenskej republiky, ktorý:
navštevuje materskú školu
je žiakom akéhokoľvek typu základnej školy
je žiakom špeciálnej školy, alebo žije v detskom domove

II. Súťaž je neanonymná. Každý autor môže prihlásiť do súťaže maximálne dve súťažné diela,
školské zariadenia maximálne päť súťažných diel vybratých na základe vlastného uváženia.
III. Organizátori vracajú výtvarné práce autorom na základe ich osobného vyžiadania a prebratia
(výtvarné práce neposielame poštou)
IV. Zaslaním výtvarných prác dáva autor svoj súhlas k bezplatnému využitiu a prezentovaniu prác
formou propagačných materiálov.
V. Ocenení autori budú informovaní prostredníctvom svojich školských zariadení, ktorým bude
poslaná výsledková listina v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a budú pozvaní na vernisáž
spojenú s odovzdávaním diplomov a cien.
Všeobecné ustanovenie:
Vyhlasovatelia súťaže si vyhradzujú právo neudeliť niektorú z cien, rovnako právo udeliť viac
ocenení na jedno víťazné miesto.
Výtvarné práce je nutné označiť nasledovne:

obálka: Polícia známa - neznáma

výtvarná práca: meno a priezvisko, téma, vek, názov a adresa školského zariadenia spolu
s kontaktným telefónnym číslom a e-mailom

Doručovacia adresa
Musí byť udaná v nasledovnom tvare: Mgr. Stanislava Muocová, Pohronské osvetové stredisko,
Dukelských hrdinov 21, 965 01 Žiar nad Hronom

