O NAJKRAJŠIU KRASLICU SLOVENSKA 2022
21. ročník celoštátnej výtvarnej súťaže

-PROPOZÍCIEVyhlasovateľ a organizátor súťaže: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
Uzávierka súťaže:

18. marec 2022

Výstava vybraných prác:

1. apríl – 29. apríl 2022

Miesto konania výstavy:

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Poslanie súťaže:
• Poskytnúť priestor pre prezentáciu vlastnej tvorby vo vyhlásených témach
• Podporiť a dokumentovať tradičné ľudové remeslá
• Zachovať jedinečnosť postupov a techník pri prezentácii danej témy
• Zvýšiť verejné povedomie o umeleckej tvorbe a kreativite
Podmienky súťaže:
• Súťaže sa môžu zúčastniť autori zo Slovenska s maximálnym počtom 10 kraslíc
• Vajíčka musia byť vyfúknuté
• Na súťažných prácach musia byť označené: meno, priezvisko, vek, adresa, telefonický
kontakt, email, popis techniky; pri deťoch musí byť uvedená aj škola
• Doručenie súťažných prác je možné poštou alebo osobne do 18. marca 2022
• OKS nezodpovedá za škody vzniknuté pri preprave exponátov
• OKS si vyhradzuje právo publikovať reprodukcie prác na účely propagácie, alebo
vyhodnotenia súťaže bez nároku na autorský honorár
• Finančné náklady na zaslanie prác do súťaže si hradí každý účastník sám
• Po skončení výstavy budú súťažné exponáty vrátené na náklady organizátora len po
vyžiadaní
Súťažné kategórie:
Podľa veku
Podľa techniky -

5 – 11 rokov, 12 – 17 rokov, 18+ rokov
tradičná technika, súčasné a experimentálne prevedenie

Dovŕšenie veku sa určuje k 18. 3. 2022.

Janka Tarabová
Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín
vytvarnictvo@okstredisko.sk | 0905 820 139
www.okstredisko.sk | www.fb.com/okstredisko

Hodnotenie a ocenenie súťaže:
Súťažné práce posúdi odborná trojčlenná porota menovaná organizátorom súťaže, ktorá si
vyhradzuje právo:
• udeliť ocenenia autorom víťazných prác v každej kategórii
• nezaradiť do súťaže súťažnú kraslicu pre nedodržanie podmienok uvedených v propozíciách
• neudeliť niektorú z cien
Každý ocenený získa diplom a vecnú cenu.
Výsledky súťaže:
Výsledková listina bude zverejnená na webe a sociálnych sieťach organizátora, víťazi budú
upovedomení písomne. Organizačné zmeny budú včas oznámene emailom aj na sociálnych sieťach
OKS. Súťažiaci svojim prihlásením do súťaže vyjadrujú súhlas so spracovaním osobných údajov
uvedených v prihláške pre účely súťažnej prehliadky v roku 2022 podľa Zákona 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov a v znení neskorších zmien a doplnkov.

Janka Tarabová
Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín
vytvarnictvo@okstredisko.sk | 0905 820 139
www.okstredisko.sk | www.fb.com/okstredisko

