PROPOZÍCIE
Výtvarnej a fotografickej súťaže
„VODA A JEJ PODOBY“
Gymnázium Ľudovíta Štúra implementuje projekt „Moderná škola“ – Prispôsobenie sa zmene
klímy – prevencia povodní a sucha, ktorý je financovaný z grantov EHP a štátneho rozpočtu SR.
V rámci projektu vyhlasujeme výtvarnú a fotografickú súťaž pre žiakov ZŠ a SŠ zo Zvolena
a blízkeho okolia na tému „ VODA A JEJ PODOBY“:
- Voda užitočná
- Voda nebezpečná
- Voda a život
- Voda a zábava
- Voda a jej formy
1. Kategórie súťaže a oprávnený súťažiaci
- Kategória „A“ : žiaci 5.- 9. ročníka ZŠ a príslušných ročníkov OG
- Kategória „B“ : žiaci stredných škôl
2. Priebeh súťaže
- Prihlasovanie prác od 8. apríla 2015 do 31. mája 2015.
- Verejné hlasovanie od 1. mája 2015 do 14. júna 2015.
- Vyhlásenie výsledkov spojené s vernisážou bude do konca júna 2015
3. Pravidlá a podmienky súťaže
- Žiak (účastník súťaže) môže do súťaže prihlásiť maximálne 3 súťažné práce, ktoré vytvoril
na danú tému a to :
a) výtvarné práce, ktoré môžu byť vyhotovené ľubovoľnou technikou (akvarel, olej,
lepidlo, atď.) na výkrese veľkosti A4 max. A3.
b) digitálne fotografie, na ktoré budú mať účastníci neobmedzené autorské práva, ako
aj práva na používanie.
- Do súťaže budú zaradené len práce, ktoré sa týkajú súťažnej témy „Voda a jej podoby“.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vymazať súťažnú prácu, ktorá sa výrazne
odkláňa od súťažnej témy a to bez upozornenia účastníka.
- Samotné fotografie, ako aj ich stručné popisy môžu účastníci spravovať prostredníctvom
osobných kont používateľa. Fotografie môžu mať pôvodné rozlíšenie v akom boli
odfotené, nie je potrebné ich zmenšovať. Minimálna veľkosť fotografie je stanovená na
1 240 x 768 pixelov. Prípustné formáty súborov: *.jpg, *.png.
- Výtvarné práce je potrebné naskenovať s rozlíšením 200 DPI a nahrať ako súbor .jpg
rovnakým spôsobom ako fotografie. Výtvarné práce je možné doniesť aj osobne spolu
s vyplnenou prihláškou na vrátnicu Gymnázia Ľudovíta Štúra, alebo poslať poštou na
adresu: Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen v obálke s označením
„Voda a jej podoby“ a organizátor zabezpečí ich zverejnenie. Doručené práce sa po
skončení súťaže nevracajú.
- Súťažné práce je možné prihlásiť do 31. mája 2015.
- Svojou účasťou na súťaži udeľuje účastník vyhlasovateľovi súťaže neodvolateľné,
jednoduché a časovo neobmedzené právo na používanie nahratých súťažných prác na
propagáciu vyhlasovateľa súťaže na verejnosti. Súčasťou je aj možnosť zverejňovania,
rozmnožovania, vyobrazovania a šírenia na účely prezentácie Gymnázia Ľudovíta Štúra.
Dôjde k tomu výlučne v súvislosti so súťažou, na ktorej sa účastník podieľal a následnou

-

komunikáciou. Toto povolenie zahŕňa súhlas na používanie zaslaných fotografií na
a) prezentáciu na výstavách,
b) zverejnenie v sieti internet a na sociálnych sieťach,
c) zahrnutie do iných publikácií, aj zverejnenie tretími osobami v správach
spravodajských agentúr,
d) pri prezentácii výsledkov projektu financovaného z grantov EHP.
Svojou účasťou na súťaži účastník potvrdzuje, že je autorom nahratých súťažných prác, a
že teda disponuje neobmedzeným právom na používanie týchto súťažných prác.
Súťažné práce budú zverejňované len so stručným popisom práce bez uvedenia autora
práce. Účastník ale súhlasí s uvedením svojho mena ako autora víťaznej práce.
Účastník môže kedykoľvek stiahnuť fotografie zo súťaže vymazaním príslušných fotografií
prostredníctvom osobného konta používateľa.
Nahratím fotografií deklaruje účastník svoj súhlas s pravidlami súťaže.
Registrácia užívateľa je možná na stránke www.gymzv.sk

4. Hodnotenie
- Hodnotenie súťažných prác bude prebiehať dvomi spôsobmi:
a) hodnotením verejnosťou – verejným hlasovaním na www.gymzv.sk. Verejné
hlasovanie bude prebiehať od 1. mája do 14. júna 2015. Hlasovať môžu len
registrovaní užívatelia a to ohodnotením súťažnej práce bodmi 1-5. Každú súťažnú
prácu možno ohodnotiť len raz.
b) hodnotením odbornou porotou.
- Na základe hlasovania verejnosti budú udelené v každej súťažnej kategórii prvé tri ceny
podľa počtu získaných bodov.
- Hodnotenie odbornou porotou bude prebiehať po termíne uzávierky súťaže. Organizátor
vymenuje trojčlennú odbornú porotu, ktorá posúdi súťažné práce a vyberie v každej
kategórii jednu najlepšiu prácu.
- Odborná porota posudzuje splnenie nasledovných kritérií:
a) naplnenie témy súťaže,
b) kreativita,
c) umelecké stvárnenie témy.
5. Ceny súťaže
V súťažnej kategóri „A“ a „B“ budú podľa výsledkov verejného hlasovania udelené tieto ceny:
1. miesto - iPod Shuffle
2. miesto – bezdrôtové profesionálne slúchadlá
3. miesto – profesionálne minislúchadlá
Cena poroty – čítačka kníh
6. Záverečné ustanovenia
Organizátor zrealizuje po vyhlásení výsledkov slávnostné odovzdávanie cien spojené s vernisážou
súťažných prác. Vytlačenie súťažných prác zabezpečí vyhlasovateľ, výtvarná práce doručená ako
originály budú takto aj vystavená.

