Výtvarná súťaž na tému „Európska zelená dohoda“

Štatút výtvarnej súťaže
„Európska zelená dohoda“
Článok I
Preambula
Štatút výtvarnej súťaže „Európska zelená dohoda“ (ďalej len „súťaž“) je jediným záväzným
dokumentom, ktorý podrobne upravuje pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne stanovené
podmienky výtvarnej súťaže vyhlasovanej centrom Europe Direct Poprad pre deti a mládež v roku
2020.

Článok II
Vyhlasovateľ a organizátor
1. Vyhlasovateľom výtvarnej súťaže (ďalej len „vyhlasovateľ“) je:
Informačné centrum Europe Direct Poprad ( ED Poprad)
Hviezdoslavova 24
058 01 POPRAD
www.europedirectpp.eu
2. Organizátorom súťaže (ďalej len „organizátor“) je:
Informačné centrum Europe Direct Poprad ( ED Poprad)
Hviezdoslavova 24
058 01 POPRAD
www.europedirectpp.eu
v spolupráci s Mestským úradom Poprad – odborom školstva, mládeže a športu, Nábrežie Jána Pavla
II 2802/3, 058 42 Poprad.

Článok III
Cieľ výtvarnej súťaže
Výtvarná súťaž „Európska zelená dohoda“ je jednou z dôležitých aktivít plánu činnosti centra Europe
Direct Poprad v roku 2020 a predstavuje nový začiatok v boji Európskej komisie proti zmene klímy a
pri riešení environmentálnych výziev. Atmosféra sa zohrieva a podnebie sa mení každým rokom.
Miliónu spomedzi ôsmich miliónov druhov na tejto planéte hrozí vyhynutie. Znečisťujú a ničia sa
lesy a oceány. Európsky ekologický dohovor je odpoveďou na tieto problémy. Ide o novú stratégiu
rastu, ktorej cieľom je transformovať EÚ na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s moderným a
konkurencieschopným hospodárstvom, ktoré efektívne využíva zdroje, kde budú do roku 2050 čisté
emisie skleníkových plynov na nule a kde hospodársky rast nezávisí od využívania zdrojov.
Strana 1 z 4

Výtvarná súťaž na tému „Európska zelená dohoda“

Cieľom výtvarnej súťaže je preto upriamiť pozornosť detí a mládeže na novú stratégiu pre rast v EÚ,
na problémy, ktoré prináša so sebou zmena klímy a zhoršovanie životného prostredia, a zároveň na
uskutočňované opatrenia Európskej únie, ktoré zvýšia kvalitu života súčasných aj budúcich generácií.
Zámerom je podnietiť inovatívny prístup detí a mládeže k umeleckému spracovaniu témy v piatich
alternatívach. Výtvarné práce žiakov je preto odporúčané zamerať na nasledovné oblasti ako
jednotlivo voliteľné témy:
1. Európska únia nezvratne na ceste smerom ku klimatickej neutralite v roku 2050.
2. Iniciatívy proti znečisteniu ovzdušia a vody chemickými látkami v oblasti zníženia emisií
skleníkových plynov, zamerané na dosiahnutie cieľa nulového znečistenia.
3. Podpora intenzívnejšieho obehového hospodárstva, ktoré sa bude zaoberať udržateľnejšími
výrobkami a bude súčasťou novej stratégie pre priemyselnú politiku.
4. Čistá a inteligentná mobilita a s ňou spojený súbor opatrení zameraných na zníženie emisií
skleníkových plynov z pozemnej, vodnej a leteckej dopravy, ďalej opatrenia týkajúce sa
čistejších palív, elektrickej nabíjacej infraštruktúry, zdaňovania, spoplatnenia používania ciest
a podpory nákladnej železničnej dopravy.
5. Stratégia „Z farmy na stôl“ na zlepšenie udržateľnosti systému výroby a distribúcie potravín.

Článok IV
Priebeh výtvarnej súťaže
1. Dňom verejného vyhlásenia výtvarnej súťaže je deň 02. september 2020.
2. Dňom uzávierky výtvarnej súťaže je deň 20. október 2020.
3. Do výtvarnej súťaže budú zaradené všetky výtvarné práce doručené na adresu:
Mestský úrad
odbor školstva, mládeže a športu,
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3,
058 42 Poprad
do 22. októbra 2020, spĺňajúce pravidlá výtvarnej súťaže uvedené v článku V. tohto Štatútu.
Bližšie informácie: tel. 052/7167 220 (PaedDr. Pilárová), e-mail: skolstvo@msupoprad.sk.

4. Žiaci nominovaní na ocenenie a ich pedagógovia budú písomne pozvaní na slávnostné
vyhodnotenie, ktoré sa uskutoční dňa 27. októbra 2020 na Mestskom úrade, odbore
školstva, mládeže a športu, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, v Poprade. Výdavky spojené
s účasťou nominovaného žiaka a jeho pedagóga na slávnostnom vyhodnotení hradí
vysielajúca škola. V prípade neprítomnosti žiaka, prevezme jeho ocenenie zodpovedný
pedagóg, resp. mu bude toto ocenenie zaslané poštou na adresu školy.

5. Po ukončení a vyhodnotení výtvarnej súťaže budú ocenené výtvarné práce zverejnené na
výstave v priestoroch MsÚ Poprad
a na sociálnych sieťach Facebook
(https://www.facebook.com/europedirectpp.eu/) a Twitter (https://twitter.com/EDPoprad).
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Článok V
Pravidlá výtvarnej súťaže
1. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci 5. – 9. ročníka základných škôl a žiaci základných
umeleckých škôl vo vekovej kategórii od 10 do 15 rokov. Podmienky týkajúce sa registrácie
škôl do súťaže a zoznam zapojených škôl budú zverejnené aj na www.europedirectpp.eu.
2. Do procesu hodnotenia budú zaradené len tie výtvarné práce, ktoré sú výtvarným vyjadrením
témy súťaže: „Európska zelená dohoda“ v zmysle článku IV tohto Štatútu.
3. Každá škola do výtvarnej súťaže môže prihlásiť maximálne 7 výtvarných prác
individuálnych autorov v ľubovoľnej výtvarnej technike.
4. Do procesu hodnotenia budú zaradené iba výtvarné práce vyhotovené vo formátoch A2 a
A3. Výtvarné práce menšieho alebo väčšieho formátu alebo trojrozmerné, rovnako aj práce
kolektívne budú z hodnotenia vyradené.
5. Každá výtvarná práca musí mať na jej zadnej strane uvedené údaje podľa prílohy č. 1 štatútu
súťaže.
6. Do hodnotenia nebudú zaradené výtvarné práce, ktoré nebudú mať na zadnej strane uvedené
všetky údaje uvedené v ods. 5 tohto článku.
7. Výtvarné práce sa autorom nevracajú.

Článok VI
Kategórie výtvarnej súťaže
Výtvarná súťaž sa v roku 2020 uskutoční v troch kategóriách:
I. kategória žiakov 5. – 6. ročníka základných škôl
II. kategória žiakov 7. – 9. ročníka základných škôl
III. kategória žiakov základných umeleckých škôl

Článok VII
Hodnotenie výtvarnej súťaže
1. Výtvarné práce zaradené do procesu hodnotenia posudzuje odborná hodnotiaca komisia.
2. Hodnotiacu komisiu zostavuje vyhlasovateľ.
3. Hodnotiacu odbornú komisiu tvoria 3 členovia: predseda a dvaja pedagógovia z výtvarného
odboru základnej umeleckej školy. Predsedom komisie je riaditeľ centra Europe Direct
Poprad.
4. Členovia hodnotiacej komisie hodnotia súťažné výtvarné práce takto: Každá práca môže
dosiahnuť v každom z dvoch kôl hodnotenia maximálne 10 bodov. V prvom kole hodnotenia
každý člen hodnotiacej komisie samostatne vyberie na základe udeleného počtu bodov
najviac 10 najkvalitnejších výtvarných prác v súťažnej kategórii, ktoré budú následne
zaradené do druhého – záverečného kola hodnotenia. V záverečnom kole hodnotenia hodnotí
trojčlenná hodnotiaca komisia najviac 10 súťažných výtvarných prác, ktoré dosiahli najvyššie
bodové ohodnotenie v danej súťažnej kategórii v prvom kole súťaže.
5. Hodnotiaca komisia hodnotí súťažné výtvarné práce z hľadiska splnenia kritérií vyhlásenej
témy, ako aj z hľadiska jej výtvarného stvárnenia.
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6. Výsledkom záverečného hodnotenia je výber a schválenie poradia prvých troch najlepších
súťažných výtvarných prác v každej súťažnej kategórii.

Článok VIII
Ocenenia výtvarnej súťaže
1. Prví traja súťažiaci v každej kategórii výtvarnej súťaže budú pozvaní na slávnostné
odovzdávanie ocenení, ktoré sa uskutoční dňa 27. októbra 2020 na Mestskom úrade, odbore
školstva, mládeže a športu, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, v Poprade. spojené s účasťou
nominovaného súťažiaceho a jeho pedagóga na slávnostnom vyhodnotení hradí vysielajúca
škola.
2. V každej súťažnej kategórii môže hodnotiaca komisia udeliť tri ocenenia (prvé, druhé a tretie
miesto). Ocenenia tvoria diplomy a vecné ceny.
3. Víťazné výtvarné práce organizátor zverejní na výstave v priestoroch MsÚ Poprad a na jeho
facebookovej stránke a na Twitteri.

Článok IX
Záverečné ustanovenia
1. Na cenu z tejto súťaže nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať.
2. Rozhodnutie hodnotiacej komisie je neodvolateľné.
3. V prípade, že nominovaný na ocenenie sa nemôže zúčastniť slávnostného odovzdávania
ocenení, jeho pedagóg alebo rodič je povinný túto skutočnosť oznámiť organizátorovi
najneskôr 1 deň pred konaním slávnostného odovzdávania ocenení a oznámiť zástupcu
nominovaného, ktorý ocenenie preberie.
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť alebo upraviť. Zmena
alebo úprava pravidiel súťaže bude vykonaná rovnakým spôsobom, ako bola súťaž vyhlásená,
t. j. zverejnením oznámenia o zmene alebo úprave podmienok výtvarnej súťaže na
www.europedirectpp.eu.
5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž odvolať len zo závažných dôvodov. Odvolanie
súťaže bude vykonané rovnakým spôsobom, ako bola súťaž vyhlásená, t. j. zverejnením
oznámenia o odvolaní súťaže na www.europedirectpp.eu.
6. Vyhlasovateľ a organizátor výtvarnej súťaže si vyhradzuje právo používať súťažné práce pre
svoje potreby ako ilustračné obrázky, vyučovacie pomôcky, prílohy do vzdelávacích a
marketingových materiálov v zmysle § 25 a § 28 zákona č. 618/2003 Z. z. Za takéto použitie
výtvarných prác nevzniká organizátorovi ani vyhlasovateľovi výtvarnej súťaže povinnosť
uhradiť autorovi odmenu.
7. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom verejného vyhlásenia výtvarnej súťaže.
V Poprade dňa 02. septembra 2020
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