Muzeum Hlučínska a Společnost přátel Muzea Hlučínska vyhlašuje

Tématickou soutěž na téma „PRÁCE“
(soutěž zahrnuje oblast výtvarnou, fotografickou a literární)

PROPOZICE K SOUTĚŽI

Žáci a studenti mohou soutěžit ve třech věkových kategoriích:
1) kategorie I: 6 – 10 let
2) kategorie II: 11 – 14 let
3) kategorie III: 15 – 19 let
Soutěžící mohou své práce posílat do 31. 12. 2012 (viz níže pravidla soutěže). Soutěžní práce
budou vyhodnoceny a vystaveny v Muzeu Hlučínska v průběhu měsíce ledna 2013. Přesný
termín vyhodnocení i výstavy bude předem soutěžícím i veřejnosti oznámen.

Pravidla soutěže:
1) soutěž je určena pro děti základních škol, základních uměleckých škol, studenty středních
škol a gymnázií
2) úkolem dětí je namalovat, nakreslit, nafotit, výtvarně či literárně ztvárnit svou představu
na téma PRÁCE
3) technice zpracování ani formátu obrázků se meze nekladou (malba, kresba, grafika, koláž,
plastika apod.); rovněž volba literárního zpracování se ponechává na soutěžícím - báseň,
povídka, vyprávění aj.
4) součástí soutěžní práce musí být čitelně vyplněná a podepsaná přihláška (viz přiložený
formulář); na zadní straně obrázku, fotografie, literárního či výtvarného díla musí být čitelně
vyznačen název díla, jméno a příjmení soutěžícího, jeho věk a název školy
5) jeden soutěžící se může zúčastnit jak výtvarné, fotografické, tak literární soutěže
6) počet zaslaných soutěžních prací z jedné školy není omezen; práce nám mohou zasílat
i jednotlivé děti samostatně (bez zaštítění školou)
7) soutěžící podají své práce do 31. 12. 2012 buď poštou na adresu vyhlašovatele - Muzeum
Hlučínska, Zámecká 4, Hlučín 748 01, nebo osobně na adrese muzea na hlučínském zámku
8) každý soutěžící účastí v soutěži souhlasí s poskytnutím a zpracováním osobních údajů
uvedených v přihlášce organizátorem soutěže včetně využití osobních údajů a fotografií prací
ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele soutěže
9) organizátor soutěže si vyhrazuje právo odložit uzávěrku soutěže, případně i soutěž zrušit
10) obrázky, texty, fotografie či výtvory zaslané do soutěže se nevracejí
Soutěžní práce bude hodnotit odborná porota. Vítězové z jednotlivých věkových kategorií
a oblastí budou oceněni věcnými cenami.
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