
VÝTVARNÁ SÚŤAŽ “MÔJ KNIŽNÝ HRDINA” 

Knižnica Jána Henkela vyhlasuje výtvarnú súťaž “Môj knižný hrdina”, do ktorej sa môžu zapojiť
deti aj dospelí čitatelia z Levoče a okolia. 

Cieľom súťaže je inšpirovať čitateľov k tvorivej činnosti a zároveň im dať možnosť zdieľať svoje
literárne preferencie s ostatnými čitateľmi. 

Témou súťaže  je  “Môj  knižný  hrdina”.  Súťažiaci  majú  za  úlohu vybrať  si  svojho  obľúbeného
knižného  hrdinu  a  výtvarne  ho  spracovať.  Technika  súťažných  prác  je  voľná  (kresba,  maľba,
grafika, tuš a pod.) 

Podmienky súťaže: 

Každý súťažiaci môže do súťaže prispieť jednou súťažnou prácou vo formáte A4. Každá práca musí
byť na zadnej strane označená menom súťažiaceho.  K súťažným prácam je potrebné priložiť
riadne  vyplnenú  prihlášku  (prosíme  tlačiť  obojstranne)  s  podpísaným  súhlasom  so
spracovaním osobných údajov. V prípade detí mladších ako 15 rokov tento súhlas podpisom
udeľuje zákonný zástupca súťažiaceho. 

Práce  spolu  s  prihláškou  je  najlepšie  vložiť  do  jedného  euroobalu.  Súťažné  práce  je  potrebné
doručiť do knižnice najneskôr do  9. októbra 2020. V prípade zasielania súťažných prác poštou
prosíme o zaslanie najneskôr do 5. októbra. Práce môžu byť do knižnice doručené aj hromadne cez
jednotlivé školy. 

Súťažné práce je potrebné doručiť na adresu: 

Knižnica Jána Henkela v Levoči 

Námestie Majstra Pavla 

58 054 01 Levoča 

Súťažné kategórie: 

Súťažiť sa bude v jednotlivých kategóriách podľa veku súťažiacich – deti MŠ, žiaci 1. a 2. stupňa
ZŠ, študenti SŠ a dospelí. 

Harmonogram súťaže: 

Vyhlásenie súťaže: 1. septembra 2020 

Uzávierka súťaže: 9. októbra 2020 

Vyhodnotenie súťaže: 

Po uzávierke súťaže budú práce v jednotlivých kategóriách hodnotiť knihovníci z Knižnice Jána
Henkela  v  Levoči.  Začiatkom novembra  budú výhercovia  súťaže  slávnostne  vyhlásení  a  vecne
odmenení. Súťažné práce budú následne vystavené v priestoroch knižnice. Po skončení výstavy si
súťažiaci môžu práce vyzdvihnúť v knižnici. 

Organizátor  si  vyhradzuje  právo  na  zmenu  v  realizácii  a  harmonograme  súťaže.  V  prípade
nepriaznivej situácie spojenej so šírením koronavírusu budú vydané dodatočné pokyny k zasielaniu
prác a k realizácii súťaže. 


