Pravidlá súťaže
Téma súťaže „Ako recyklujem“
1. Do súťaže sa môžu prihlasovať žiaci základných škôl, osemročných gymnázií
a umeleckých škôl v dvoch kategóriách – podľa aktuálneho veku v čase konania
súťaže. Kategória 1 – deti vo veku od 11 do 13 rokov, kategória 2 – deti vo veku od 14
do 16 rokov.
2. Autor musí v čase konania súťaže spĺňať podmienky súťaže.
3. Výtvarné dielo môže byť vytvorené rôznymi výtvarnými technikami (koláž, kresba,
uhlík, akvarel, pastel, tempera a iné.....).
4. Za súťažné dielo sa považuje každé výtvarné dielo, ktoré sa venuje predmetnej téme.
5. Autor môže prihlásiť do súťaže len jedno dielo a v prihlasovacom formulári čestne
prehlási, že dielo zhotovil sám a vlastní k nemu neobmedzené autorské práva.
6. Každé dielo musí mať počítačom vyplnený formulár, ktorý je uverejnený na webovej
stránke www.tyzdenvedy.sk Vyplnený formulár je potrebné vytlačiť, podpísať
a pripevniť na zadnú stranu výtvarného diela. Výtvarné dielo spolu s vyplneným
formulárom je potrebné zaslať na adresu Centrum vedecko-technických informácií
SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava. Na obálku je potrebné napísať názov
súťaže.
7. Autor prihlásením diela do súťaže, súhlasí s jeho použitím a použitím jeho častí na
nekomerčné účely pre potreby propagácie podujatia Týždeň vedy a techniky a
propagácie vedy a techniky. Súhlas na použitie udeľuje autor Centru vedeckotechnických informácií SR. Vybrané výtvarné diela budú zverejnené na webovej
stránke Týždňa vedy a techniky, stránkach patriacich CVTI SR, sociálnych sieťach a
videokanáloch. Výtvarné diela zaslané do súťaže sa po ukončení súťaže autorom
nevracajú späť.
8. Hodnotiaca komisia vyberie diela, ktoré postúpia do užšieho výberu – a teda na
hodnotenie. Z týchto diel komisia vyberie víťazov v jednotlivých kategóriách.
Organizátor si vyhradzuje právo neprijať výtvarné dielo, ak nebolo dodané v
požadovanej kvalite, rozsahu, nespĺňalo podmienky súťaže definované v štatúte, alebo
sa nevenovalo predmetnej téme.
9. Hodnotiaca komisia ocení v každej kategórií tri výtvarné diela. Organizátor si
vyhradzuje právo neudeliť ocenenie, ak žiadne súťažné dielo nebude spĺňať
podmienky súťaže. Ocenenie sa skladá z diplomu a vecnej ceny, ktorá bude
zabezpečená prostredníctvom partnerov súťaže. Vecné ceny sú pri jednotlivých
miestach v nasledovnej hodnote: 1. miesto – do 100 eur; 2. miesto – do 50 eur; 3.
miesto – do 20 eur.
10. Rozhodnutie komisie je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.
11. Víťazi budú vopred informovaní a vyhlásení počas záverečného ceremoniálu.
12. Ceny nie sú právne vymáhateľné.

