OBEC KOSTOLNÁ-ZÁRIEČIE
v spolupráci
s organizáciami a firmami obce a okolia
vyhlasujú

pri príležitosti 700. Výročia prvej písomnej zmienky o obci
obecnú výtvarnú, fotografickú, literárnu a multimediálnu súťaž

NAŠE MÚZY

Súťaž sa uskutoční v čase od 15. marca 2018 do 30. júla 2018

Podmienky súťaže:
Do súťaže budú zaradené práce ktorých hlavnou témou bude OBEC KOSTOLNÁ-ZÁRIEČIE,
jej história, súčasnosť, budúcnosť, život ľudí v obci, životné prostredie obce.
Súťažiť budú:
•
Výtvarné práce
•
Fotografické práce
•
Literárne práce
•
Multimediálne a video projekty
Jednotlivé súťaže majú vyhlásené osobitné vekové kategórie, resp. sú bez určenia vekových kategórií.
Odborná porota môže vekové kategórie zlúčiť, resp. zrušiť v prípade malého počtu prihlásených súťažiacich, ako
i navrhnúť osobitné ceny a ocenenia.
Výstava a prezentácia víťazných a vybraných prác bude inštalovaná v priestoroch kultúrneho domu v Kostolnej –
Záriečí. Najlepšie práce budú prezentované na webovom sídle obce Kostolná-Záriečie a jej príležitostných
tlačovinách.

VÝTVARNÉ PRÁCE
•
•
•

•
•
•

Do súťaže je možné poslať výtvarné práce spracované ľubovoľnou technikou vo formáte
maximálne A2 (maľba, kresba, grafika, plastika)
Na zadnú stranu práce je potrebné čitateľne paličkovým písmom napísať názov práce, meno a adresu
autora, jeho vek. V súťaži budú hodnotené práce jednotlivcov i kolektívne práce
Súťažiť sa bude v piatich kategóriách:
1. kategória – materské školy
2. kategória - 1. - 4. ročník ZŠ
3. kategória - 5. - 9. ročník ZŠ
4. kategória - študenti stredných škôl
5. kategória – dospelí
Výtvarné práce zostávajú majetkom autorov.
Organizátor si vyhradzuje právo reprodukcie prác, resp. ich častí pre účely propagácie obce.
Prosíme súťažiacich, aby výkresy neposielali stočené v rolke, aby sa predišlo ich znehodnoteniu..

FOTOGRAFICKÉ PRÁCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotografická súťaž je určená pre širokú verejnosť vo vyhlásených tematických okruhoch
v súvislosti s jubileami obce Kostolná-Záriečie.
Cieľom súťaže je dať priestor amatérskym fotografom bez vekových či iných obmedzení,
prezentovať ich tvorbu a ich pohľad na obec Kostolná-Záriečie.
Zároveň ide o vytvorenie databázy originálnych fotografií, ktoré bude možné v budúcnosti
využívať na propagáciu obce.
Každý účastník súťaže môže súťaž oboslať max. 5 súťažnými fotografiami v normalizovanom
štandardnom formáte 20 x 30 cm, resp. A4 vytlačených na fotopapieri a v elektronickej
podobe na CD v rozlíšení 2048 x 1536 pixelov, min. 300 dpi.
K fotografiám treba priložiť identifikačnú kartu s udaním mena a adresy autora, názvu
fotografie a prípadnému popisu miesta, kde fotografia vznikla.
Fotografie treba doručiť na obecný úrad obce Kostolná-Záriečie do 30. júla 2018.
Súťažné fotografie bude hodnotiť odborná porota, ktorá bude prihliadať na technické
vyhotovenie záberu, súvis s témou súťaže a kategórie, kompozíciu, osvetlenie a estetickú
hodnotu fotografie.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže fotografie, ktoré by mohli byť v
rozpore so zákonom, vyvolať pohoršenie, urážať ľudskú rasu, náboženské či politické cítenie.
Autori súťažných fotografií na seba berú zodpovednosť za obsah záberov a ochranu súkromia
zobrazovaných osôb.
Autori prihlásením fotografií ručia za ich pôvodnosť, v žiadnom prípade nesmú do súťaže
posielať zábery iných autorov!
Najlepšie fotografie budú ocenené vecnými cenami.
Každý účastník, ktorý do súťaže zašle svoje fotografie, súhlasí s propozíciami a podmienkami
stanovenými vyhlasovateľom súťaže a dáva vyhlasovateľovi právo fotografie ďalej používať.
Fotografie zostávajú majetkom autorov.

LITERÁRNE PRÁCE
Do literárnej súťaže je možné prihlásiť literárne práce rôzneho žánru, ktoré tematicky zodpovedajú
vyhláseným témam.
• Rozsah: maximálne 5 normostrán/9000 znakov vrátene medzier
• Žáner: poviedka, komiks, rozprávka, reportáž, beletrizovaný životopis, poviedka, povesť,
báseň, súbor aforizmov.
•

Súťažiť sa bude kategóriách:
1. kategória - 1. - 4. ročník ZŠ
2. kategória - 5. - 9. ročník ZŠ
3. kategória - študenti stredných škôl
4. kategória – dospelí

•

Hodnotenie – odborná porota vyberie najlepšie práce so všetkých vekových kategórií
a žánrov a navrhne na vecnú odmenu.
Najlepšie práce budú spropagované v rámci osláv jubileí obce Kostolná-Záriečie a budú
zverejnené na webovom sídle obce.
Práce je potrebné zaslať v jednom vytlačenom exemplári a na elektronickom nosiči (CD) vo
formáte docx na Obecný úrad v Kostolnej-Záriečí.
Súťažné práce zostávajú majetkom autorov.

•
•
•

KRÁTKE VIDEÁ A MULTIMEDIÁLNE PROGRAMY
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Súťaž videí a multimediálnych programov je určená účastníkom vo veku od 12 rokov, bez
vyhlásenia vekových kategórií.
Do súťaže budú zaradené len tie videá a multimediálne programy, ktoré sa budú týkať
súťažnej témy.
Dĺžka videí a multimediálnych programov je maximálne 5 minút vrátane informačnej snímky
s povinnými logami.
Jeden účastník môže do súťaže zaslať jedno video alebo multimediálny program
Účastníkom môže byť jednotlivec, alebo skupina ľudí (autorský kolektív), ktorú však bude
zastupovať osoba, ktorá prihlásil príspevok do súťaže.
Zaslaním videa alebo multimediálneho programu do tejto súťaže účastník súhlasí s jeho
použitím na propagáciu obce Kostolná-Záriečie a jej jubileí, bez ohľadu na to, či získa
ocenenie.
Príspevok nesmie obsahovať video alebo audio materiál, ktorý je chránený autorskými
právami iných osôb, ako je prihlasovateľ alebo autorský kolektív.
Najlepšie videá a multimediálne programy budú prezentované v rámci jubilejných osláv
obce a zverejnené na webovom sídle obce Kostolná-Záriečie.
Najlepšie videá a multimediálne programy budú odmenené vecnými cenami.

