
 

  

 
 

Pravidlá výtvarnej súťaže 
„Moja svätyňa – môj chrám” 

 
V rámci projektu: „Dedičstvo a kultúra malých obcí na Cezhraničnej ceste Karpatských 

svätýň – využitie sakrálnych objektov na zvýšenie turistickej atraktívnosti poľsko- 
slovenského pohraničia 

 
Spolufinacovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 

programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko  
2014-2020 

 
 

ORGANIZÁTOR: Gmina Rymanów, Obec Kračúnovce 
 

 
Súťaž je organizovaná pre žiakov základných škôl na území Gminy Rymanów a na 

Slovensku pre mesto Giraltovce a obce Radoma a Kračúnovce 
 
Cieľ súťaže: 

1. Zvýšenie záujmu účastníkov súťaže o históriu a kultúru Poľsko – slovenského 
pohraničia  

2. Popularizácia kultúrneho a historického dedičstva Poľsko – slovenského pohraničia. 
3. Rozvoj estetického vnímania a výtvarných schopností.  

 
 
Organizačné ustanovenia: 

1. Zadanie súťaže predpokladá zhotovenie výtvarného diela predstavujúceho vybranú 
svätyňu – chrám na území poľskej Gminy Rymanów a slovenského mesta Giraltovce, 
alebo obcí Kračúnovce a Radoma. 

2. Súťaž je určená pre žiakov I. a II. stupňa  základných škôl. 
3. Každý účastník súťaže môže do nej prihlásiť jednu, zatiaľ nepublikovanú, samostatne 

vykonanú prácu.  
4. Na zadnej strane práce má byť uvedené: meno a priezvisko, trieda/vek, škola. 
5. Formát a technika výtvarnej práce: formát A3, technika: krieda, suchý pastel, akvarel, 

tempera, vystrihovačka, koláž. 
6. Účasť v súťaži dáva organizátorovi právo verejnej publikácie prihlásenej práce.  

 
Podmienky súťaže 

1. Súťaž sa uskutoční v nasledovných vekových kategóriách: 
2.  a) ročníky I -IV, 

 b) ročníky V-IX 
3. Prácu spolu s vyplnenou prihláškou č. 1 do Výtvarnej súťaže „Moja svätyňa – môj 

chrám” prosíme zaslať do 19.6. 2020 na adresu: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 
Szkół w Rymanowie, ul. Dworska 42 (v prípade žiakov z Gminy Rymanów) alebo na 
adresu: Obec Kračúnovce, Kračúnovce 350 (v prípade žiakov zo Slovenska).  

 
Vyhodnotenie súťaže 

1. Víťazov súťaže určí Komisia vybratá organizátorom . 
2. Rozhodnutie Komisie je konečné a neodvolateľné. 
3. Vyhlásenie víťazov sa uskutoční počas slávností, ktoré sú plánované na mesiace 

september – október 2020. O presnom termíne budú účastníci súťaže informovaní. 
4. Autori vybraných prác obdržia diplomy a drobné upomienové predmety.  

Doplňujúce informácie 



Organizátor súťaže si vyhradzuje právo bezplatného využitia diel s cieľom propagácie. Zaslané 
práce zostanú k dispozícii organizátora súťaže.Organizátor súťaže si vyhradzuje 
nadobudnutie autorských práv pri všetkých súťažných prácach a vo všetkých smeroch podľa 
zákona. (Dz. U. z r. 2019., poz. 1231). 
 
 
  



 

  

 
 

Prihláška č. 1 – Výtvarná súťaž „Moja svätyňa – môj chrám” 
 
Meno a priezvisko autora: .................................................................. 
 
Škola: …………………………………………………………………. 
 
Ročník/vek …………………………………………………………………… 
 

 
Prehlásenie 

 
Vyjadrujem súhlas s použitím mojich osobných údajov podľa platných zákonov zo strany 
organizátora súťaže  s účelom súvisiacim s priebehom súťaže v zhode s jej pravidlami. 
  
Prehlasujem, že som autorom výtvarnej práce prihlásenej do súťaže a zároveň ňou 
neporušujem nijaké autorské právo tretej osoby ani iné platné zákony. 
 
Potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á s pravidlami  a prijímam všetky podmienky 
Výtvarnej súťaže „Moja svätyňa – môj chrám”. 

 
 

........................................................................ 
                                                                                                      podpis autora 
 

 
SÚHLAS RODIČA/ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU 

 
 
Vyjadrujem súhlas k účasti 
 
........................................................................................................................................., 

(meno a priezvisko účastníka súťaže) 
 
ktorého som zákonným zástupcom, vo Výtvarnej súťaži „Moja svätyňa – môj chrám”. 
 
Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s obsahom Pravidiel a prijímam podmienky ich znenia. 
 
Okrem toho súhlasím s použitím osobných údajov zo strany Organizátora súťaže spojených s 
účelom priebehu súťaže v zhode so znením pravidiel súťaže. 
 
 
 

…..................................................... 
podpis rodiča/právneho zástupcu 


