
 1/2 

Podmienky 
umeleckého sú ťažného projektu 

 
"TVAROVANIE, 4. ročník keramiky a slova " 

 
Zmyslom tohto dokumentu je upraviť pravidlá umeleckého, súťažno-vzdelávacieho projektu "Tvarovanie, 4. ročník keramiky a 
slova". Tento dokument je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedeného projektu na informačných 
letáčikoch, prospektoch a ostatných informačných a propagačných materiáloch.  
Tento dokument môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov.  
 
 l. Účel projektu  
1. Cieľom umeleckého, súťažno-vzdelávacieho projektu "Tvarovanie, 4. ročník keramiky a slova" (ďalej len "projekt") je 

vyzvať mladého umelca k vlastnej tvorbe, konfrontovať výsledky tvorby v prestížnej súťažnej prehliadke mladého detského 
umenia v dvoch umeleckých oblastiach – keramike a literatúre, s celoslovenským dosahom, s dôstojnou prezentáciou na 
profesionálnej pôde a so zdokumentovaním mladej tvorby v zbierkovom katalógu.  

2. Projekt sa uskutoční na území Slovenskej republiky.  
3. Do projektu sa môže zapojiť 2. stupeň základných škôl na území Slovenskej republiky prostredníctvom prihlásenia svojich 

žiakov 5. - 9. ročníkov a 1. -4. ročník osemročných gymnázií na území Slovenskej republiky.  
 
 II. Organizátor a vyhlasovate ľ projektu  
1. Organizátorom a vyhlasovateľom projektu je občianske združenie ANNOGALLERY, so sídlom: Ondrej 59, 059 12 Hôrka, 

IČO: 42084989, registrácia: Ministerstvo vnútra SR, č.: WS/1-900/90-32311. 
 
  III. Začiatok a ukon čenie projektu  
1. Realizácia súťažnej časti projektu bude prebiehať v termíne: september 2011 - december 2011.  
2. 1. kolo sú ťaže v termíne: 12.09. – 30.09.2011 a 2.kolo sú ťaže v termíne: 1.10.-11.11.2011 . 
3. Vyhodnotenie súťaže a výstava umeleckých dielok sa uskutoční v mesiaci december 2011.  
 
 IV. Pravidlá projektu  
1. Realizácia projektu začína vyhlásením projektu spolu so zverejnením pravidiel projektu, vypísaním konkrétnej témy 

aktuálneho ročníka a zverejnením konečného dátumu, do ktorého sa účastníci môžu do projektu zapojiť. Téma 4. ročníka 
znie „Hry a hra čky“.  

2. Účastníkmi projektu môžu by ť základné školy, 2. stupe ň, vrátane špeciálnych škôl na území Slovenskej repu bliky, 
ktoré sa do projektu zapájajú prihlásením svojich ž iakov 5. - 9. ro čníkov alebo osemro čné gymnáziá na území 
Slovenskej republiky, ktoré sa do projektu zapájajú  prihlásením svojich žiakov 1. - 4. ro čníkov.  

 
PRVÉ KOLO SÚŤAZE:   
1. Po vyhlásení projektu sa do projektu môžu ú častníci (školy) zapoji ť písomnou formou, vyplnením a potvrdením 

prihlasovacieho formulára a jeho zaslaním do príslu šného dátumu pre uzávierku prihlášok na poštovú ale bo e-
mail. adresu  vyhlasovateľa. Na poštovú obálku alebo do predmetu e-mailu prosíme napísať názov "TVAROVANIE 2011 - 
prihláška ". Zaslaním prihlášky sa prihlasovateľ' stáva účastníkom 1. kola projektu. Dátumom uzávierky sa rozumie 
dátum doru čenia prihlášky , nie dátum odoslania.  

2. Prihlasovací formulár je dostupný na internetovej stránke www.annogallery.eu. Formulár si účastníci môžu vyžiadať aj na 
kontaktoch, ktoré budú zverejnené spolu s vyhlásením súťaže alebo zaslaním dotazu na email: info@annogallery.eu.  

 3.  Účastníci sa do projektu prihlasujú v dvoch umeleckých oblastiach, a to:  
1. Keramika - tvarovanie keramiky.  
2. Literatúra (poézia alebo próza) - tvarovanie slo va.  

4. Podmienkou prihlásenia sa školy do projektu je zapo jenie minimálne jedného žiaka a maximálne troch žia kov v 
každej umeleckej oblasti.  

5. Výber žiakov realizuje škola za pomoci svojich kompetentných pedagógov, ako i na základe záujmu, schopností a 
umeleckého nadania samotných žiakov.  

6. Jedna škola sa môže prihlásiť len jedenkrát. Jeden žiak sa môže zúčastniť aj obidvoch umeleckých oblastí súčasne.  
7. Účastníci svojou prihláškou akceptujú podmienky a pravidlá projektu, zverejnené v tomto dokumente.  
8. Prihláška musí byť riadne vyplnená, musí obsahovať pečiatku školy a musí byť podpísaná riaditeľom školy, prípadne 

kompetentným pedagógom.  
9. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť z projektu tých prihlásených účastníkov, ktorí v prihláškovom formulári 

nevyplnia všetky potrebné náležitosti. Na prihlášky, ktoré nespĺňajú všetky podmienky sa neprihliada.  
 
DRUHÉ KOLO SÚŤAZE:  
1.   Organizátor projektu potvrdí písomnou formou ďalšiu účasť na projekte maximálne 40-tim vybraným školám, ktoré postupujú 
      do 2. kola projektu.  
2.   Ostatných účastníkov projektu informuje o tomto výbere na internetovej stránke www.annogallery.eu. 
3.   Pre postup do 2. kola súťaže budú rozhodujúce nasledovné výberové kritériá:  

� Prihlásenie žiakov v obidvoch umeleckých oblastiach,  
� počet prihlásených žiakov (uprednostnené budú školy s maximálnym zastúpením žiakov, t.j. po 3 žiakov v 

každej umeleckej oblasti),  
� poradie doručenia prihlášok (rozhodujúcim bude čo najskorší dátum doručenia prihlášky, v prípade 

elektronickej pošty bude rozhodovať aj čas doručenia prihlášok).  
4. Všetkým vybratým účastníkom, t.j. školám, budú spolu s potvrdením účasti v 2. kole doručené metodické materiály a 

materiálové zabezpečenie pre jednotlivé umelecké oblasti.  
Materiálové zabezpečenie pre každého účastníka (školu) v 2. kole projektu obsahuje podľa počtu zúčastnených žiakov 
maximálne 10 kg modelárskej hliny pre keramickú oblasť a maximálne 3 ks zapisovacích blokov a 3 ks písacích potrieb pre 
literárnu oblasť.  

5. Do záverečného termínu žiaci pripravia súťažné dielka a škola ich doručí spoločne za všetkých zúčastnených žiakov na 
adresu organizátora súťaže: ANNOGALLERY, Ondrej 59, 05 12 Hôrka . Doručiť ich môže osobne, poštou alebo kuriérom, 
pričom konečným termínom sa rozumie dátum doru čenia , nie dátum odoslania zásielky.  
Zásielku je potrebné označiť nápisom: Tvarovanie 2011 .  
O konečnom termíne informuje účastníka organizátor v písomnej korešpondencii spolu s potvrdením účasti v 2. kole.  

6. Súťažné dielka musia zodpovedať kritériám uvedeným v čl. V. tohto štatútu.  
7. Súťažné práce zostávajú majetkom organizátora projektu spolu s právom ich vystavovania, použitia na propagačné účely, 

komerčné účely a ďalšie potreby.  
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V. Kritériá na sú ťažné dielka 
1. Spolo čné kritériá pre obidve umelecké oblasti - keramika,  aj literatúra:  

Do súťaže je možné zaradiť iba práce, ktoré neboli súčasťou inej výstavy alebo súťaže a majú priamy vzťah k vypísanej 
téme aktuálneho ročníka projektu. Súťažné práce musia byť určené pre túto súťaž a nemôžu byť publikované až do 
vyhlásenia výsledkov. Nesmú byť podpísané, potrebné údaje o diele, autorovi a škole je nutné uviesť v priloženom tlačive. 
Údaje o diele, autorovi a škole obsahujú: Názov die lka (v prípade keramického dielka môže by ť priložený krátky 
opis dielka), meno a priezvisko autora, vek autora,  názov školy, adresa školy .  
 

2. Súťažné práce musia ďalej zodpoveda ť nasledovným kritériám pre jednotlivé umelecké obla sti: 
  
  1. Keramika (Tvarovanie keramiky)  

Keramické dielko musí byť vytvorené pre túto súťaž a musí súvisieť s vypísanou témou. Je vytvorené z hliny, ktorú 
pre účastníkov projektu obstaral organizátor projektu. Keramické dielko je vyhotovené a odoslané v surovej forme bez 
výpalu. Výpal keramického dielka zabezpečí organizátor.  
Jeden žiak - mladý keramikár môže do súťaže prihlásiť najviac jedno keramické dielko, jeho rozmery sú limitované 
množstvom hliny, maximálne 3,5 kg. Autor môže uplatniť ľubovoľnú keramikársku techniku, ako návod mu môže 
poslúžiť návod na prácu s hlinou, publikovaný v metodických materiáloch.  
 

  2. Literatúra - poézia a próza (Tvarovanie slova)   
Všetky literárne práce musia byť napísané v slovenskom jazyku, musia byť pôvodné, doposiaľ' nepublikované a 
nevydané.  
Jeden žiak - "mladý básnik, spisovateľ“  prihlasuje do súťaže minimálne jednu literárnu prácu. Do súťaže však môže 
prihlásiť najviac 5 poetických útvarov - básní, každá napísaná na samostatnom liste formátu A4 a najviac 2 prozaické 
útvary - poviedky v rozsahu maximálne 5 strán formátu A4.  
Práce môžu byť písané rukou. strojom alebo na počítači. Postačuje jedno písomné vyhotovenie, kópie nie sú 
potrebné. Sú vítané aj elektronicky spracované práce, napísané na PC v programe Word, min. veľkosť fontu písma 12 
(napr. Times New Roman). V tomto prípade je potrebné spolu s jedným výtlačkom zaslať text aj na CD - nosiči. CD 
nosič nie je však podmienkou.  

   
VI. Hodnotenie projektu a výherca projektu 

1.     Organizátor zostaví odbornú porotu pozostávajúcu z troch členov (v ďalšom porota), ktorá vyhodnotí súťažné dielka.  
V každej umeleckej oblasti určí tri najlepšie práce v každej kategórii.  

2. Porota má právo niektorú z cien neudeliť, ak v danej oblasti súťažné práce nedosiahnu zodpovedajúcu úroveň. Práce, 
ktoré nesplnia vypísané kritériá, porota z hodnotenia vylúči. Na súťažné práce, ktoré nespĺňajú podmienky na zaradenie do 
súťaže sa neprihliada. Ako osobitú formu ocenenia môže porota udeliť uznanie alebo udeliť osobitú cenu. Rozhodnutie 
poroty je konečné.  

3. Vyhlásenie výsledkov projektu, odovzdanie cien a iné aktivity sa uskutočnia spolu so záverečnou výstavou, na ktorej budú 
diela prezentované. Termín záverečnej výstavy oznámi organizátor projektu samostatnou pozvánkou.  
Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke www.annogallery.eu, masmédiách, prezentované v zbierkovom 
katalógu a formou výstavy.  

4. Žiaci - autori troch najlepších ocenených prác (1., 2., 3. miesto) v každej umeleckej oblasti budú odmenení hodnotnými 
vecnými cenami a diplomom.  
Školy, ktorých žiaci zvíťazili v jednotlivých umeleckých oblastiach, budú odmenené finančnou odmenou 100 EUR. 
Spresnenie cien zverejní organizátor projektu v priebehu realizácie projektu.  

5. Ceny budú doručené poštou do 15 dní od začiatku záverečnej výstavy. Poštovné a balné bude hradené organizátorom 
projektu. V prípade, že adresát neprevezme cenu v príslušnej lehote, prepadá táto cena v prospech organizátora projektu. 
Organizátor projektu nezodpovedá za škodu, stratu a iné znehodnotenie ceny pri jeho preprave.  

 
 VII. Propagácia projektu  
1. Zverejnenie a propagácia projektu trvá počas celej doby realizácie projektu a uskutoční sa uverejnením na internetovej 

stránke www.annogallery.eu a prostredníctvom rôznych podporných materiálov a médií.  
 
 VIII. Osobitné ustanovenia  
1. Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona o dani z príjmu v 

aktuálnom znení.  
2. Vyhlasovateľ' a organizátor projektu nehradí účastníkom projektu žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich 

účasťou na projekte, resp. s výhrou v súťaži, okrem nákladov a poplatkov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente.  
3. Výsledky projektu sú konečné bez možnosti odvolania. Účastníci projektu berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo 

vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí organizátor projektu, a že nie sú oprávnení požadovať  
namiesto vecnej ceny alebo výhry peňažné plnenie. Organizátor a vyhlasovateľ' projektu nenesie žiadnu zodpovednosť za 
akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.  

4. Zaslaním prihlášky do projektu dáva účastník projektu, v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení, 
súhlas k tomu, aby jeho osobné údaje uvedené v prihláške a súťažných podkladoch boli zaradené do databázy 
organizátora projektu a spracované organizátorom projektu za účelom zaslania výhry, uskutočňovania marketingových 
aktivít a ponuky tovaru a služieb, a to po dobu od vstupu účastníka do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu.  

5. Vyhlasovateľ a organizátor projektu si v priebehu realizácie projektu vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá 
tohto projektu, prípadne projekt prerušiť, zrušiť alebo odložiť.  

6. Účasťou na projekte prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že organizátor súťaže je 
oprávnený uverejniť mená a podobizeň účastníkov projektu v oznamovacích prostriedkoch ako i tieto použiť na reklamné a 
propagačné účely organizátora a vyhlasovateľa projektu, a to bez nároku na odmenu.  

7. Pravidlá projektu sú počas realizácie projektu k dispozícii na internetovej adrese www.annogallery.eu .  
 


