Súkromná základná umelecká škola v Lučenci, na Gemerskej ceste č. 1,
organizuje v školskom roku 2018/2019
VII. ročník medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže

RÍŠA FANTÁZIE

Organizácia súťaže a jej priebeh
Podujatie má súťažný charakter a nemá predchádzajúce kolá. Súťažnej prehliadky sa môžu
zúčastniť žiaci výtvarných odborov ZUŠ, prípadne aj jednotlivci, z celého Slovenska ako aj
z iných krajín
Téma súťaže: „ Čarodejníci, mágovia, ježibaby a černokňažníci „
Do Ríše fantázie bezpochyby patria aj čarodejníci, mágovia a ježibaby, ktoré sa vyskytujú
takmer vo všetkých rozprávkach, bájkach a fantasy filmoch. Tento rok sa sústredíme hlavne
na figurálnu tvorbu týchto kúzelných bytostí. Krásne detské diela samozrejme môžu dotvárať
aj všelijaké iné bájne, rozprávkové bytosti z rôznych kultúr. Najvítanejšie sú vždy vymyslené
vlastné postavy autorov. Fantázii sa medze nekladú. Veď Ríša fantázie je nekonečná.
Uzávierka súťaže – 15. marec 2019
Kategórie:
Autori do 7 rokov
Autori do 10 rokov
Autori do 13 rokov
Autori do 16 rokov
Autori nad 16 rokov

Podmienky súťaže:
Prijímajú sa práce vyhotovené vo všetkých výtvarných technikách : kresba, maľba, grafické
techniky, kombinované techniky. Formát maximálne do veľkosti A2. Skupinové práce
a priestorové práce sa nebudú hodnotiť.
Súťažné práce musia byť označené nasledovnými údajmi:
Meno a priezvisko autora
Názov práce
Vek autora
Adresa školy
e-mail
Meno pedagóga
Porota rozhodne o udelení hlavnej ceny, ako aj o udelení ďalších cien a pásiem.
Zloženie poroty bude zverejnené na vernisáži.
Vyhodnotenie a pozvánku na vernisáž obdržia všetky školy, ktoré sa zapoja do súťaže a na
prácach čitateľne napíšu svoju e-mailovú adresu
Z víťazných prác sa pripraví výstava na Radnici v Lučenci
Termín výstavy je apríl 2019
Súťažné práce sa nevracajú!
Stávajú sa majetkom vyhlasovateľa.
Organizátori si vyhradzujú právo, ktorúkoľvek prácu použiť na publikáciu či už
v elektronickej alebo v tlačenej podobe.
Všetky informácie budú zverejnené aj na internetovej stránke SZUŠ v Lučenci:
http://www.gymlc.proxia.sk/szus/sk
Práce posielajte nezrolované, neskladané a nepaspartované do 15. marca 2019, na nasledovnú
adresu:
Súkromná základná umelecká škola
Gemerská cesta č. 1
984 01 Lučenec
TEL.: 0908 132 435, 0910 582 922
e-mail: kertesova@sgymlc.sk, kriztomas9@gmail.com

Denisa Kertésová Dis.art. – riaditeľka Súkromnej ZUŠ v Lučenci

