
Propozície 
4. ročníka environmentálnej výtvarnej súťaže

Enviráčik-Ochranárik
Vyhlasovateľ súťaže:

Termíny súťaže:

Centrum voľného času Maják v Námestove a OZ Centráčik 
pracujúce pri CVČ Maják

uzávierka          24.03.2023  vyhodnotenie   06.04.2023

Podmienky súťaže:
*súťaže sa môže zúčastniť len súťažiaci v uvedených kategóriách,

*práce môžu byť vyhotovené v rôznych výtv. technikách: kresba, maľba, grafika...,  
*formát plošných prác jednotlivcov nesmie presahovať veľkosť A4 (väčšie nebudú 

akceptované)
*formát plošných prác pre skupiny musí byť vo formáte A2

*práce nesmú byť staršie ako jeden rok, 
*do súťaže budú zaradené len tie, s kt. sa žiak už predtým nezúčastnil iných výtv. súťaží,

*každá materská škola môže zaslať ľubovoľný počet prác,
*jeden autor môže zaslať len jednu prácu,

*súťažiaci zaslaním súťažného výrobku potvrdzuje, že je jej výhradným autorom,
*zákonný zástupca autora súťažnej práce dáva zaslaním výrobku súhlas so spracovaním 

osobných údajov v zmysle GDPR.
*práce musia byť čitateľne označené na zadnej strane nasledovne:

1. meno a priezvisko autora
2. vek autora / veková kategória

3. technika  
4. presná adresa MŠ (v prípade, ak dieťa súťaží za MŠ) 

Súťažné práce zasielajte spolu s vyplnenou prihláškou a súhlasom so spracovaním osob.údajov:
 *poštou do 24.03.2023 na adresu CVČ Maják, Komenského 487, 029 01 Námestovo, ALEBO
  *osobne do CVČ Maják v dňoch 23.03. 2023 a 24.03. 2023(08.00-16.00 hod.).

Hodnotenie súťaže:
Porota vyhodnotí práce žiakov do 06.04.2023 a rozhodne o umiestnení najlepších 

súťažných prác v jednotlivých  vekových a súťažných kategóriách. Ak súťažné práce 
nedosiahnu požadovanú úroveň, porota môže niektoré miesto neudeliť. Vyhlasovatelia a 

usporiadatelia udelia víťazom diplomy a vecné ceny, ktoré do súťaže venovala COOP 
JEDNOTA Námestovo a OZ Centráčik Námestovo. 

Výsledky súťaže budú zverejnené na webovom sídle www.cvcno.sk, fb stránke CVČ 
Maják, v médiách. Výsledková listina bude zaslaná elektronicky všetkým autorom 

súťažných prác, prípadne všetkým MŠ zapojeným do súťaže. Po ukončení a vyhodnotení 
súťaže  si autori prác môžu práce vyzdvihnúť v termíne od 09.05. 2023 do 31.05. 2023. 

Po tomto termíne budú práce zlikvidované.

Bližšie informácie: Bc. Lenka Masničáková, tel. kontakt: 043/558 2004, cvcno@cvcno.sk

Práce bude hodnotiť 4 členná odborná porota v zložení:
Mgr. Andrea Lubasová –  riaditeľka  CVČ Maják Námestovo

Mgr. Tatiana Slivková - výtvarníčka, ZUŠ Ignáca Kolčáka  Námestovo   
Ing. Zuzana Kertysová – pracovník pre environmentálnu  výchovu, SCHKO Horná Orava Námestovo

Bc. Natália Kubiridžáková - pedagogický zamestnanec, CVČ Maják Námestovo

Súťaž je vyhlásená  osobitne pre jednotlivcov a osobitne pre skupiny.

Kategórie pre jednotlivcov
Téma: MOJE OBĽÚBENÉ ZVIERATKO

*deti od 3 do 4 rokov 
*deti od 5 do 6 rokov 

Kategórie pre skupiny (max. 6 členné skupiny)
Téma: AKO SA STARAŤ O ZVIERATKÁ V ZIME

*deti od 3 do 4 rokov  
*deti od 5 do 6 rokov


