
PRAMIENOK
Propozície celoslovenskej výtvarnej súťaže detí predškolského veku

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Organizátor:  Kvapka, nezisková organizácia

Termín konania: od 01. 09. 2016 – 31. 12. 2016

Uzávierka prác: 16. 11. 2016 (rozhoduje dátum odoslania na poštovej pečiatke - práce doručené po tomto termíne nebudú zaradené do súťaže)

Poslanie a cieľ súťaže:
Cieľom súťaže je pestovanie zodpovedného vzťahu človeka k prírode. Poslaním je rozvíjanie základov ekologickej inteligencie detí, pestovanie ekologického svedomia najmladších. 
Podmienky súťaže: 
Súťaže sa môžu zúčastniť deti navštevujúce materskú školu, i tie, ktoré sú v domácej starostlivosti. Jeden súťažiaci môže poslať  len jednu prácu s vypovedaním vzťahu
človeka k prírode.
Do súťaže môžu byť prihlásené doposiaľ nikde nezverejnené práce jednotlivcov. Práce môžu byť vytvorené rôznymi plošnými technikami do formátu A3. Priestorové práce nebudú do
súťaže zaradené.
Všetky práce musia mať na zadnej strane nalepenú prihlášku s vyplnenými údajmi. 
Musia byť označené heslom Pramienok spolu s údajmi:    1. Názov práce 

                                                   2. Kategória
                                                   3. Meno a priezvisko
                                                   4. Dátum narodenia súťažiaceho
                                                   5. Adresa školy
                                                   6. Meno pedagog. Pracovníka alebo rodiča, ktorý dieťa viedol , e- mailový , tel. kontakt

Doručenie prác: 
Práce môžu byť doručené osobne alebo zaslané poštou na adresu:  ZŠ P.O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 822/ 8, 028 01 Trstená.

Súťažné kategórie:
O zaradení práce dieťaťa do príslušnej kategórie rozhoduje dátum narodenia dieťaťa:
                                   1. Kategória:  do 4 rokov    - dieťa, ktoré do dátumu uzávierky nedovŕšilo 4 roky
                                   2. Kategória:  do 5 rokov    - dieťa, ktoré do dátumu uzávierky nedovŕšilo 5 rokov
                                   3. Kategória:  do 6 rokov    - dieťa, ktoré do dátumu uzávierky nedovŕšilo 6 rokov
                                   4. Kategória:  nad 6 rokov  - do 7 rokov, do tejto kategórie budú zaradené práce detí, ktoré do dátumu uzávierky nedovŕšia 7 rokov
Hodnotenie súťaže:
Výtvarnú a obsahovú stránku prác bude hodnotiť odborná porota, zložená z výtvarníkov,skúsených pedagógov, umelcov z oblasti výtvarného umenia. V každej kategórii bude udelené
1., 2., 3. miesto. Porota má právo udeliť  cenu poroty a mimoriadnu cenu za výnimočné dielo. Súťažné práce sa po skončení súťaže nevracajú, stávajú sa majetkom Kvapka, n. o.
Môžu byť použité na propagačné  a iné účely.  Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční do 31. 12. 2016. Úspešní autori budú informovaní mailom alebo
telefonicky. Víťazom v jednotlivých kategóriách budú udelené hodnotné vecné ceny.
Výsledky súťaže budú zverejnené na stránkach www.kvapka.wordpress.com a na FB  www.facebook.com/kvapka. 
Autorom víťazných prác na vyhodnotenie a udeľovanie cien hradí cestovné a stravné vysielajúca organizácia.
Bližšie informácie:  kvapkano@gmail.com alebo na tel. č. 0907 871     679.
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