Iniciátor a vyhlasovateľ súťaže OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov" združuje územie obcí takmer celého
Dolného Liptova (okres Ružomberok).
V Členskej základni OZ nájdete rôzne súkromné a občianske subjekty pochádzajúce
z tohto územia. Motto OZ: "Spájame sa pre rozvoj Dolného Liptova" vystihuje hlavnú
ideu. Vďaka ktorej toto združenie vzniklo. Miestne akčné skupiny sa zakladajú dlhé
roky nielen na celom Slovensku, ale v celej Európe a ich hlavnou myšlienkou je spájať
ľudí a komunity, ktoré chcú na danom území niečo zmeniť, vylepšiť a pod. Ak máte
záujem získať o občianskom združení viac informácií, nájdete ich na našom webe
www.masdolnyliptov.sk,
alebo
nás
môžete
kontaktovať
e-mailom:
office@masdolnyliptov.sk

Partneri súťaže
Mesto Ružomberok, obec Bešeňová, Hubová, Ivachnová, Kalameny, Komjatná,
Likavka, Liptovská Lúžna, Liptovská Osada, Liptovská Štiavnica, Liptovská Teplá,
Liptovské Revúce, Liptovský Michal, Lisková, Ľubochňa, Lúčky, Ludrová, Martinček,
Potok, Stankovany, Štiavnička, Švošov, Turík, Valaská Dubová.

Cieľ súťaže
Zvýšiť záujem detí poznať prostredie, z ktorého pochádzajú. V ktorom vyrastajú.
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Súťažné témy:
1. „Liptovský zbojník“
2. „Keby som bol kráľ, v mojom meste/dedine by som zmenil toto“
„Keby som bola kráľovná, v mojom meste/dedine by som zmenila toto“

Súťažné kategórie:
Prvá kategória: MATERSKÉ ŠKOLY
Druhá kategória: 1. STUPEŇ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
Tretia kategória: 2. STUPEŇ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
Štvrtá kategória: ZÁKLADNÉ UMELECKÉ ŠKOLY

Podmienky súťaže
Súťaž je jednokolová. Autor môže do súťaže poslať len jednu výtvarnú prácu
zhotovenú výtvarnou technikou (kresba, maľba).
Autor výtvarnej práce zasiela svoju výtvarnú prácu spolu s vyplnenou prihláškou emailom na adresu office@masdolnyliptov.sk, alebo poštou na adresu: OZ
"Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov", Mostová 17, 034 01 Ružomberok.
Zaslaním prác do súťaže dáva autor súhlas na ich publikovanie na webových
stránkach organizátorov, ako aj vystavením vybraných prác.
Prihlásením do súťaže udeľuje autor bezodplatne nevýhradnú licenciu podľa § 40 a
následne zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s
autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov na všetky druhy
použitia výtvarného diela, a to bez časového, vecného a teritoriálneho obmedzenia.
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Vyhodnotenie súťaže
Odborná porota určí víťazov (1. - 3.) v každej kategórii a určí aj celkového víťaza.
Široká verejnosť prostredníctvom FB hlasovania vyberie jedno dielo z každej
kategórie, ktoré získa ocenenie verejnosti. FB hlasovanie bude prebiehať od
01.04.2022 - 08.04.2022.
MAS Dolný Liptov vyberie jedno dielo a udelí mu cenu MAS Dolný Liptov.
Vecné ceny a diplom budú víťazom výtvarnej súťaže odovzdané na slávnostnom
vyhlásení výsledkov výtvarnej súťaže, alebo zaslané poštou na adresu domov, alebo
na adresu školy po zverejnení hodnotenia na stránke MAS Dolný Liptov. O priebehu
bude MAS Dolný Liptov výhercov včas informovať.
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Dôležité termíny:

Uzávierka súťaže: 31.03.2022

Slávnostné vyhlásenie výsledkov, spojené s vernisážou: 14.04.2022

Víťazné práce budú zverejnené od 14.04.2022 - 26.04.2022 v Ružomberskej
Synagóge
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