	
  

MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ
“ŠANCA PRE MODRÝ DUNAJ” 2013
Pravidlá
Od roku 2000, Správa Biosférickej rezervácie delty Dunaja v Rumunsku v spolupráci s umeleckou
strednou školou „George Georgescu”, vyhlasuje každoročne národnú súťaž o najlepší projekt
plagátu s ekologickou tématikou pod názvom „ŠANCA PRE MODRÝ DUNAJ”. Miesto stretnutia
nemôže byť inde ako v rumunskom meste Tulcea, kde Dunaj, predtým než sa vleje do Čierneho
mora, vytvorí jedno z najúžasnejších miest Európy – deltu Dunaja.
Cieľom tejto súťaže je prostredníctvom umenia – výstavy výtvarných prác, zameraných na ochranu
prírody, zvýšiť povedomie a upevniť záujem o ochranu prírodných ekosystémov u širokej
verejnosti, hlavne u mladých ľudí. Výtvarné diela a ich výpoveď by mali byť varovným signálom
pre všetkých, ktorí budú v budúcnosti rozhodovať o zachovaní nášho spoločného prírodného
dedičstva. Výtvarná súťaž a výstava majú byť inšpiráciou a nástrojom v snahe prilákať a zapojiť
verejnosť do zachovania a ochrany DUNAJA a DELTY DUNAJA.
V priebehu posledných desiatich rokov význam tejto súťaže stále narastá. Od roku 2010 je
medzinárodnou súťažou a výber najlepších prác z každého ročníka sa vystavuje na rôznych
miestach pozdĺž Dunaja.
V roku 2013 prebehne už 14. ročník tejto medzinárodnej súťaže. Týmto Vás srdečne pozývame,
aby ste sa do súťaže zapojili s Vašimi originálnymi výtvormi.
Práva a podmienky účasti
Súťaže sa môžu zúčastniť mladí ľudia vo veku 15 až 18 rokov.
Účastníkov súťaže si dovoľujeme požiadať, aby svoje osobné údaje zadali na zadnú stranu svojich
diel alebo do sprievodného listu.
Zaslané práce musia byť vytvorené samotnými súťažiacimi a musí sa jednať o originály.
Organizátori nepreberajú žiadnu zodpovednosť za práce neoprávnene privlastnené účastníkmi
súťaže.
Zaslaním prác súťažiaci implicitne súhlasia s tým, že ich práce budú bez nároku na odmenu
vystavované/distribuované/používané/kopírované/archivované. Organizátori si vyhradzujú právo

	
  

	
  

používať ich na komunikačné a informačné účely v masmédiách a rozmnožovať ich za účelom
propagácie, atď.
Zaslaním práce do súťaže súťažiaci/a potvrdzuje, že si prečítal/a a porozumel/a
podmienkam, uvedeným v Pravidlách súťaže, a že ich akceptuje.

všetkým

Spôsob, akým bude súťaž prebiehať
•

Požadovaná veľkosť projektových prác je 42 x 60 cm,

•

Výtvarná technika je ľubovoľná (tempera, koláž, grafika, kombinované techniky)

•

Práce musia mať na zadnej strane uvedené identifikačné údaje autora, ako aj školu, ktorú
súťažiaci reprezentuje

•

Práce musia byť zaslané najneskôr do 30. apríla 2013 (rozhodujúci je dátum doručenia) na
adresu:
“George Georgescu” Arts High School
Gavrilov Corneliu166
820080 Tulcea
Romania

•

Práce musia byť zaslané spolu so sprievodným listom, v ktorom budú uvedené mená
súťažiacich, názov školy, ročník, meno učiteľa a údaje kontaktnej osoby

Kalendár
Termín dodania diela: do 30. apríla 2013 (rozhodujúci je dátum doručenia na uvedenú adresu)
Hodnotenie: výstava bude otvorená pre verejnosť od 5. do 28. júna 2013, v Ekoturistickom múzeu
centra delty Dunaja v meste Tulcea
Vyhlásenie víťazov sa bude konať: Tulcea, 29. júna 2013 (na Deň Dunaja)
Výber najlepších prác bude putovať/cestovať po Bulharsku, Maďarsku, Slovensku, Chorvátsku a
Nemecku.

Vyhodnotenie
Exponáty budú hodnotené porotou (zloženou z osobností zo sveta umenia) na základe
nasledujúcich kritérií: súlad s témou, kreativita a originalita.

	
  

	
  

Špeciálna cena verejnosti bude vyhlásená na základe výsledkov online hlasovania na stránke
http://www.thebluedanube.ro/, resp. hlasovania návštevníkov na výstave.

Autorské práva
Diela zasielané do tejto súťaže musia byť v súlade s autorskými právami, právami duševného
vlastníctva a výhradnými právami akejkoľvek inej povahy definovanej v zákone. Súťažiaci musia
vlastniť všetky práva k zaslaným materiálom do tejto súťaže alebo mať zodpovedajúce práva pre
ich použitie.
Účastníci súťaže sú výhradne zodpovední za akékoľvek priame alebo nepriame dôsledky, ktoré by
mohli vzniknúť účasťou v tejto súťaži. Súťažiaci si ponechávajú autorské práva svojich diel.
Odoslaním diela súťažiaci súhlasí s tým, že dielo v tejto súťaži môže byť vystavené a použité
neobmedzene v čase a priestore Správou Biosférickej rezervácie delty Dunaja a ďalšími partnermi
projektu DANUBEPARKS STEP 2.0, s uvedením mena autora.
Kontakt:
Viac informácií ohľadne súťaže (v anglickom jazyku) získate priamo na emailovej adrese
arbdd@ddbra.ro, alebo na faxovom čísle +40 240 518975.
V prípade potreby sprostredkovania informácií v slovenskom jazyku je Vám k dispozícii:
Pavol Surovec
BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Na Riviére 19/a
841 04 Bratislava
surovec@broz.sk
0904/507 697
Záverečné ustanovenia:
Organizátori si vyhradzujú právo odmietnuť účasť v súťaži akémukoľvek príspevku, ktorý nie je v
súlade s témou súťaže.

	
  

