Výtvarná súťaž
NÁŠ SVET, NAŠA DÔSTOJNOSŤ, NAŠA BUDÚCNOSŤ

Štatút
Vyhlasovateľ a organizátor
Vyhlasovateľmi a organizátormi výtvarnej súťaže „Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť“ sú
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO) so sídlom: Miletičova 7, 821 08
Bratislava IČO: 36065901, zapísaná na Obvodnom úrade v Bratislave, č. zápisu: OVVS/730/2003-TSK
a eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí so sídlom: Miletičova 7, 821 08 Bratislava IČO:
00605093.
Cieľ
1. Poslaním súťaže je upriamiť pozornosť žiakov a škôl, ktoré navštevujú, k témam rozvojovej
spolupráce, globálneho vzdelávania a myšlienkam kampane ŽI FÉR.
2. Cieľom je prostredníctvom súťaže podporiť šírenie hlavných odkazov Európskeho roka rozvoja
2015 zhrnutých v motte „Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť“.
Trvanie
1. Súťaž sa začína 1. marca 2015.
2. Súťaž sa končí 30. júna 2015.
Témy
Žiaci a žiačky sa do súťaže môžu zapojiť výtvarnými prácami k trom témam súťaže:
1. Klimatická zmena
2. Potravinová bezpečnosť
3. Dôstojná práca
Kategórie
Výtvarné práce môžu školy prihlásiť do dvoch kategórií:
1. Kategória I: žiaci a žiačky 1. - 4. ročníka základných škôl.
2. Kategória II: žiaci a žiačky 5. - 8. ročníka základných škôl a primy – tercie osemročných gymnázií.
Podmienky a priebeh
1. Výtvarné práce môžu byť vytvorené akoukoľvek výtvarnou technikou vo formátoch A4, A3 alebo
A2.
2. Škola vyberie z prác svojich žiakov/žiačok do národného kola 3 najlepšie umelecké diela vytvorené
k trom uvedeným témam v oboch kategóriách (spolu teda najviac 6) a ich originály doručí spolu
s vyplnenou prihláškou na adresu: Platforma MVRO, Miletičova 7, 821 08 Bratislava.
3. Súťaž prebieha aj prostredníctvom časopisu Rebrík vo vydaniach marec, apríl, máj 2015. Diela
žiakov môžu byť prihlásené buď priamo prostredníctvom školy zaslaním na adresu Platformy
MVRO alebo prostredníctvom inštrukcií uvedených v jednotlivých vydaniach časopisu Rebrík.
4. Prihláška v elektronickej podobe na stiahnutie je dostupná na stránke
http://err2015.zifer.sk/vytvarna-sutaz-nas-svet-nasa-dostojnost-nasa-buducnost-2/ .
5. Do národného kola súťaže budú zaradené len práce, ktoré budú odoslané najneskôr do 15. júna
2015, pričom rozhodujúcim je dátum poštovej pečiatky na zásielke.
6. Zásielku je potrebné označiť slovami „Výtvarná súťaž“.
7. Z dôvodu identifikácie jednotlivých prác budú hodnotené len tie, ktoré budú podpísané
autorom/autorkou na zadnej strane a zaslané s riadne vyplnenou prihláškou.

8. Umelecké diela sa autorom ani školám nevracajú.
9. Prihlásením výtvarných prác do súťaže súhlasia ich autori s tým, aby boli vystavené v rámci
putovnej výstavy po Slovensku a iných podujatiach, publikované na webstránke
http://err2015.zifer.sk a v informačno-vzdelávacích materiáloch vydávaných Platformou MVRO
a eRkom-HKSD.
Vyhodnotenie prihlásených prác
1. Výtvarné práce zaradené do národného kola súťaže bude hodnotiť komisia zriadená Platformou
MVRO. Komisia bude zložená zo zástupcov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR, Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, sekretariátu Platformy MVRO a členských
organizácií Platformy MVRO.
2. Výsledkom hodnotenia bude výber najlepších troch výherných a siedmich nevýherných
výtvarných diel, ktoré budú súčasťou putovnej výstavy na Slovensku.
Ocenenia
1. Autori/autorky troch výherných prác budú pozvaní/é na slávnostné odovzdávanie ocenení, ktoré
sa uskutoční v Bratislave 14. októbra 2015 na podujatí Rozvojový deň 2015.
2. Ocenenia budú tvoriť diplomy a vecné ceny, ktoré autorom/autorkám víťazných výherných prác
odovzdajú ambasádori Európskeho roka rozvoja 2015.
Záverečné ustanovenia
1. Na ceny z tejto súťaže nie je právny nárok.
2. Súhlas rodičov so zapojením sa žiakov a žiačok do súťaže zabezpečuje škola.
3. Platforma MVRO si vyhradzuje právo pravidlá súťaže podľa potreby zmeniť alebo upraviť.
4. Zmena alebo úprava pravidiel súťaže bude vykonaná rovnakým spôsobom, ako bola súťaž
vyhlásená, t. j. zverejnením oznámenia o zmene alebo úprave podmienok súťaže na internetovej
stránke http://err2015.zifer.sk.
5. Platforma MVRO si vyhradzuje právo súťaž odvolať.
6. Odvolanie bude vykonané rovnakým spôsobom ako bola súťaž vyhlásená, t. j. zverejnením
oznámenia o odvolaní súťaže na internetovej stránke http://err2015.zifer.sk.
7. Tento štatút nadobúda účinnosť 1. marca 2015.

