
MEDZINARODNA UMELECKA SÚŤAŽ 

 „Bývam v Beskydách“  
 

Obraciam sa  na Vás so zdvorilou žiadosťou o pomoc 

pri propagácii našej súťaže pre deti a mládež. 

Jedna sa o výnimočnú príležitosť lepšieho spoznania 

krásy Beskýd. 
 

    Riaditeľ  

    Obecného Kultúrneho Strediska vo Świnnej  

    Mieczysław Krzak  

 

PRAVIDLA SÚŤAŽE 
 

Organizátori –  Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej  

Obecné Kultúrne Stredisko vo Świnnej  

 

Účel   
 

Účelom  súťaže „Bývam v Beskydách“ je prehĺbenie a 

rozšírenie výtvarných záujmov medzi deťmi a mládežou, so 

zvláštnym zameraním na spoznanie folklóru a ľudového 

výtvarného umenia. Ideou súťaže je sústrediť pozornosť 

účastníkov súťaže na krásy beskydskej krajiny, ktorá nás 

obklopuje a na premeny, ku ktorým v nej dochádza. Malá 

beskydská vlasť - jej každodenný život, súčasný a minulý 

obraz, stanoví hlavnú inšpiráciu, ktorú organizátori navrhujú 

účastníkom súťaže pri tvorbe ich prác.   

 

Tematické zameranie a technika práce.  
 

     Tematické zameranie prác by malo byť spojené so široko 

chápaným pojmom Beskýd. Organizátori nevnucujú, ani 



nestanovujú príslušné výtvarné techniky, a ponechávajú tak 

z tohto hľadiska plnú tvorivú slobodu a voľnosť. Sú prípustné 

všetky formy výtvarného a slovného prejavu /“maľovanie 

slovami“/.  

/druhy techník, doteraz používaných v súťaži; kresba, skica, 

akvarel, koreňová plastika, sochárstvo, modelovanie, maľba na 

skle, papierová plastika, makramé, linoryt, fotografia, 

počítačová grafika, video filmy, koláž, poézia, správy 

z výletov, príbehy, atd./   

    Jedinou požiadavkou organizátorov je to, aby práce 

zasielané do súťaže boli výsledkom samostatnej tvorivej práce 

účastníkov súťaže!!  
 

Priebeh súťaže.  
 

Každý nový ročník súťaže sa vyhlasuje na prelome septembra 

a októbra. 

 Termín zasielania prác končí dňa 

31.01.2022r.  

Zasielaniu prác do súťaže môže predchádzať súťaž v rámci 

školy. V takomto prípade žiadame o zaslanie informácií o 

množstve účastníkov, čo dovolí stanoviť konečný počet 

účastníkov našej súťaže.  

     V jednotlivých prípadoch táto lehota môže byť po 

predchádzajúcej dohode s organizátormi predĺžená. V januári 

a februári sa koná predbežné hodnotenie prác. V mesiaci marci 

porota výberie laureátov súťaže. Doba hodnotenia prác je 

trochu dlhšia, a to vzhľadom k značnému počtu prác, ich 

vyrovnanej a vysokej úrovni, ako aj rôznorodosti použitých 

výtvarných technik.   
  

Výsledkom súťaže je každoročná výstava prác, ktorej otvorenie 

pripadá vždy na sobotu, pred Kvetnou nedeľou. Oficiálne 

vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien sa uskutočňuje 

pri príležitosti otvorenia tejto výstavy.   



     O výsledkoch súťaže sú účastníci súťaže, alebo ich vedúci 

informovaní písomne. Ocenené práce sa nevracajú, ale budú 

zhromažďované, aby sa mohla zorganizovať stálá výstavy „Bývam 

v Beskydách“.   

     Organizátori si vyhradzujú právo bezplatne zverejňovať 

práce zaslané do súťaže.   

       
     

Hodnotenie práce a ceny 
   

     Práce zaslané do súťaže vyhodnocuje porota menovaná 

organizátormi, pričom jej členmi sú umelci-amatéri, ale aj 

profesionáli z rôznych oblastí foriem umeleckej tvorby. Práce 

budú vyhodnotené v následovných vekových kategóriách:  
     

4. vekové kategórie:  autori vo veku do 6 rokov, 

                         7-9 rokov  

10-12 rokov,  

13-15 rokov, 

16-18 rokov  

starší ako 18 rokov.  

 

4. stupne ocenenia: podľa jednotlivých použitých technik.  

 

     Vzhľadom k rôznorodosti výtvarných techník porota 

uskutočňuje tiež hodnotenie, pri ktorom berie do úvahy aj 

rôznorodosť a udeľuje zvláštne a dodatočné ceny.  

     V rámci finančných prostriedkov, ktoré má porota 

k dispozícii, môže udeliť ceny aj učiteľom a vedúcim, berúc 

pri tom do úvahy ich angažovanosť pri realizáciu myšlienky 

súťaže.  

 

Ceny – diplomy, knihy, školské pomôcky, iné vecné ceny, ako aj 

účasť na výletoch a plenéroch maliarov, ceny-prekvapenia.  

     Ceny, ktoré neboli vyzdvihnuté v lehote do jedného mesiaca 

od vyhlásenia výsledkov, prechádzajú do „jackpotu“ ďalšieho 

ročníka súťaže.  



Záverečné poznámky  
 

Organizátori sa obracajú na autorov prác a ich vedúcich so 

žiadosťou, aby svoje práce podpisovali čitateľne, s uvedením 

mena a priezviska vedúceho a autora, spolu s uvedením jeho 

veku.   

Popis práce by mal byť čitateľný a natrvalo pripevnený 

k práci. Vzhľadom k značnému množstvu zasielaných prác ďalšou 

súčasťou, ktoré uľahčuje vyhotovenie zoznamu, je register 

týchto prác z jednotlivých pracovísk podľa nasledujúceho 

vzoru. 
 

 

______________________________________________________________ 

Por. čís.   Meno a priezvisko autora vek názov práce           pracovisko/obec Meno a priezvisko vedúceho                                                                                                   
 

    

Všetky informácie o súťaži je možné získať na čísle telefónu 

(048 predčíslo-33) 863-80-71 , +48 502719906 

www.mieszkamwbeskidach.pl www.swinna.naszgok.pl  

   

Súťažné práce zasielajte na adresu:  

Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej   

34-331 Świnna  

POLSKO   
 

Termín zasielania prác končí dňa 31.01.2022r. 


