
Propozície 
3. ročník environmentálnej tvorivej súťaže 

Tvorba z odpadu
Vyhlasovateľ súťaže:

Termíny súťaže:

Centrum voľného času Maják v Námestove a OZ Centráčik 
pracujúce pri CVČ Maják
vyhlásenie apríl 2023 
uzávierka   09.06.2023    vyhodnotenie  16.06.2023

Podmienky súťaže:
*súťaže sa môže zúčastniť každý žiak ktorejkoľvek základnej školy 

a základnej umeleckej školy v okrese Námestovo v uvedených kategóriach,
  *do súťaže sa prijímajú výrobky vyhotovené rôznou technikou a použitím rôzneho   

  odpadového materiálu,
*náročnosť tvorby výrobkov je primeraná manuálnym zručnostiam žiakov v danom veku,

*zapojiť sa môžu jednotlivci aj skupina žiakov (2 až 5 členná skupina),
*zúčastnený autor aj skupina autorov môže poslať najviac 1 výrobok,

*veľkosť výrobku vyrobeného z odpadu je neobmedzený,
*hodnotí sa nápaditosť a kreativita detí a praktické použitie súťažného výrobku,
*súťažiaci zaslaním súťažného výrobku potvrdzuje, že je jej výhradným autorom,

*zákonný zástupca autora súťažného výrobku dáva zaslaním výrobku 
súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR.

Súťažné výrobky zasielajte spolu s vyplnenou prihláškou 
a súhlasom so spracovaním osob.údajov:

 *poštou do 09.06.2023 na adresu CVČ Maják, Komenského 487, 029 01 Námestovo, ALEBO
  *osobne do CVČ Maják v dňoch 08.06.2023 a 09.06.2023  (08.00-16.00 hod.).

Hodnotenie súťaže:
Porota po uzávierke súťaže vyhodnotí súťažné výrobky do 16.06.2023, rozhodne 

o umiestnení najlepších súťažných výrobkov. Ak súťažné výrobky nedosiahnu 
požadovanú úroveň na základe kritérií stanovených porotou, 

táto môže niektoré miesto neudeliť. 
Vyhlasovatelia udelia víťazom diplomy a vecné ceny. Výsledková listina 

bude zaslaná elektronicky všetkým školám zapojeným do súťaže. 
Výsledková listina bude uverejnená na internetovej stránke 

www.cvcno.sk, fb stránke CVČ Maják, v médiách.
Po ukončení súťaže si autori môžu súťažné výrobky vyzdvihnúť od 19.06.2023 

do 28.06.2023, ak tak  neurobia po tomto termíne budú súťažné výrobky zlikvidované.

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

Práce bude hodnotiť 4 členná odborná porota v zložení:
Ing. Zuzana Kertysová – pracovník pre environmentálnu výchovu v SCHKO Horná Orava v Námestove 

Mgr. Alena Durčáková  - výtvarníčka v SZUŠ Fernezová v Námestove
Mgr. Andrea Lubasová-  riaditeľka CVČ Maják v Námestove

Mgr. Janka  Peštová Sýkorová – výtvarníčka v  ZUŠ Ignáca Kolčáka v Námestove   

Súťaž je vyhlásená  osobitne pre ZŠ a osobitne pre ZUŠ vo vekových kategóriach:
*od 6 do 8 rokov *od 9 do 12 rokov   *od 13 do 15 rokov

V súťažných kategóriach: 
*Jednotlivec *Skupina (2 až 5 členov)

Cieľ súťaže: Motivovať deti k ochrane prírody a životného prostredia, 
k správnemu triedeniu odpadu a opätovnému využitiu odpadu na umeleckú tvorbu.


