
PRAVIDLÁ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE  

Započúvaní - inšpirovaní. Výtvarné inšpirácie z čítania z knihy V horskom sedle. 

 

 

I.  Usporiadateľ: 

 Tatranské múzeum dr. Tytusa Chalubinského v Zakopanom 

 

II. Ciele súťaže: 

 

1. rozširovanie poznatkov z oblasti etnografie Podhalia; 

2. oboznámenie obyvateľov poľsko-slovenskej podtatranskej oblasti s literárnym dielom 

Stanislava Witkiewicza; 

3. odhalenie a rozvíjanie schopností a záujmov u detí, medzi mládežou aj dospelými 

prostredníctvom tvorby vlastných výtvorov; 

4. rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom.  

 

III. Súťažné podmienky: 

 

1. Predmetom súťaže je urobenie výtvarnej práce inšpirovanej vybranými časťami 

čítania z knihy V horskom sedle na základe literárneho diela Stanislava Witkiewicza 

pod názvom V horskom sedle. Dojmy a obrazy z Tatier.   

1) Čítanie z knihy sa nachádza na internetovej stránke Tatranského múzea: 

https://muzeumtatrzanskie.pl/edukacja/multimedia/ 

 

2) Formát výtvarnej práce je A3 alebo A4. 

3) Ľubovoľná výtvarná technika. 

4) Súťaž je určená každému nezávisle na veku.  

5) Každý účastník môže predložiť len jednu prácu. 

6) Výtvarné práce musia byť urobené individuálne a samostatne. 

7) Výtvarná práca musí mať názov, ktorý tematicky súvisí so súťažou.  

8) Výtvarné práce je potrebné poslať do 30.11.2021 (rozhoduje dátum objavenia sa na 

serveri alebo v sídle usporiadateľa) v podobe: 

8.1. fotografie alebo scanu výtvarnej práce na emailovú adresu:  

konkursy.muzeum.tatrzanskie@gmail.com v súbore formátu jpg alebo pdf                            

v najlepšej kvalite a skomprimované maximálne do 50 MB. E-mail je 

potrebné pomenovať: SÚŤAŽ „Započúvaní - inšpirovaní. Výtvarné 

inšpirácie z čítania z knihy V horskom sedle a poslaný súbor musí mať 

uvedené: názov výtvarnej práce, priezvisko autora a vekovú kategóriu alebo 

8.2. originálu výtvarnej práce v zalepenej obálke, ktorú je potrebné doručiť 

osobne alebo poslať tradičnou poštou na adresu: „Muzeum Tatrzańskie, 

Droga na Koziniec 8 , 34-500 Zakopane“. Na obálku je potrebné napísať 

„SÚŤAŽ. Započúvaní - inšpirovaní. Výtvarné inšpirácie z čítania z knihy 

V horskom sedle“. Na zadnej strane výtvarnej práce je potrebné  napísať 

názov práce, meno a priezvisko autora a vekovú kategóriu. 

9) K prihláške je potrebné pripojiť scany vytlačených a podpísaných všetkých 

nižšie uvedených súťaží a prehlásení, ktoré tvoria prílohy č. 1 a 2 k týmto 

pravidlám. Výtvarné práce bez prehlásení a súhlasov nebudú zaradené do 

súťaže. Plnoleté osoby podpisujú nižšie uvedené prehlásenia a súhlasy 

vlastnoručne. 

https://muzeumtatrzanskie.pl/edukacja/multimedia/
mailto:konkursy.muzeum.tatrzanskie@gmail.com


10) Do súťaže môžu byť prihlásené výlučne len autorské práce účastníkov, ktoré 

neporušujú autorské práva tretích osôb, predtým neboli nikde zverejnené, 

osobne ich urobil autor.  

1. Usporiadateľ má zámer udeliť ceny v troch vekových kategóriách: 

1) deti vo veku do 12 rokov; 

2) mládež vo veku 13 do 18 rokov; 

3) dospelí vo veku od 19 rokov. 

2. V prípade, že sa nikto neprihlási v určitej kategórii, usporiadateľ si vyhradzuje 

možnosť dodatočne oceniť práce v iných kategóriách.  

3. V prípade, že prihlásené práce budú mať nízku úroveň, usporiadateľ si vyhradzuje 

právo nevyhlásiť víťazov súťaže. 

4. Usporiadatelia súťaže si vyhradzujú právo na konečnú interpretáciu týchto 

pravidiel. 

 

 

Termín vyhodnotenia súťaže: 7.12.2021 

 

Usporiadatelia zaručujú pre laureátov ceny. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1 

Prihláška do súťaže: 

Započúvaní - inšpirovaní. Výtvarné inšpirácie z čítania z knihy V horskom sedle. 

 

(ďalej len „súťaž“) 

 

Meno a priezvisko autora……………….…………………………………………………..……… 

veková kategória 

 deti vo veku do 12 rokov 

 mládež vo veku od 13 do 18 rokov 

 dospelí vo veku od 19 rokov 

 

 

……………………………………………………………………………………………... 

Meno a priezvisko tútora (uvádza sa len pri vekových kategóriách deti a mládež) alebo rodiča 

 

Pozor! Nevyhnutnou prílohou k prihláške je nasledujúce prehlásenie podpísané tútormi 

každého účastníka ! Plnoletí účastníci podpisujú všetky nasledujúce prehlásenia vlastnoručne.  

 

SÚHLAS SO SPRACOVÁVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Každého účastníka 

konajúc ako  

rodič*/zákonný zástupca* neplnoletého dieťaťa alebo vo vlastnom mene (v prípade 

plnoletých osôb) 

 

………………………………………………………………………………………………… 

( meno a priezvisko účastníka) 

 

udeľujem súhlas s použitím snímky môjho dieťaťa / osoby v mojej starostlivosti / mojej osoby 

Tatranskému múzeu dr. Tytusa Chalubinského v Zakopanom pre účely prezentovania sa 

organizácie a aktivít spojených s jej činnosťou. 

 

……………………….…..……………………………………………………
 

Podpis rodiča, zákonného zástupcu alebo plnoletej osoby  

udeľujem súhlas so zverejnením mena a priezviska môjho dieťaťa / osoby v mojej 

starostlivosti / mojej osoby Tatranskému múzeu dr. Tytusa Chalubinského v Zakopanom pre 

účely prezentovania sa organizácie a aktivít spojených s jej činnosťou. 

 

……………………………..……………………………………………………
 

                 Podpis rodiča alebo zákonného zástupcu  

udeľujem súhlas s bezplatným zverejnením časti alebo celku výtvarnej práce v spoločenských 

profiloch Tatranského múzea, vrátane platformy Youtube, Facebook a na ďalších miestach pri 

dodržaní autorských práv.  

 

……………………………..……………………………………………………
 

                Podpis rodiča alebo zákonného zástupcu  

 

Súhlas sa týka fotografií a filmového materiálu obsahujúcich obraz zaznamenaný počas 

súťaže pod názvom Započúvaní - inšpirovaní. Výtvarné inšpirácie z čítania z knihy V 



horskom sedle, sprístupnených na internetovej stránke a internetových profiloch 

spravovaných Tatranským múzeom dr. Tytusa Chalubinského v Zakopanom ako aj 

v médiách, príležitostných tlačiach a informačných tabuliach. 

 

………..………………………………………………………………………
 

                Podpis rodiča alebo zákonného zástupcu  

 

PRÍLOHA č. 2 - GDPR 


