V jame 3, 917 01 TRNAVA
033/3236695 - riaditeľ
033/3236699 - fax
033/3236696 - zástupkyňa riaditeľa
033/3236697 - pedagogické oddelenie
033/3236-694, 700 - ekonomické oddelenie
e-mail: trnava.cvc@gmail.com
web: http://cvc.trnava.sk

Centrum voľného času v Trnave
vyhlasuje výtvarnú súťaž



Podmienky súťaže: Luminiscentný farebný svet – aj v tme môžeš vidieť farebný a žiarivý svet.
Aj tma, či čierny výkres sa môžu rozohrať farbami, ktoré na tmavom podklade pôsobia ako svetlá.
Prostredníctvom výtvarného prejavu sa pokúste stvárniť zaujímavou formou medúzy /zvieratá /,
portréty ľudí, krajiny, či fantastický svet rozprávkových bytostí. Vašou úlohou bude zachytiť na čierny
výkres na spôsob pozitív- negatív, portrét, vesmír, zvieratá. Formát prác do A2. Môže byť aj presah do
fotografie.

Vekové kategórie:
I. kat.
II. kat.
III. kat.
IV. kat.
V. kat.

- deti MŠ
- žiaci I. stupňa ZŠ
- žiaci II. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií
- študenti SŠ a SOU
- špeciálne ZŠ

Technika:

Ľubovoľná, práce môžu byť plošné i priestorové. Formát plošných prác do A2.

Uzávierka:

8. marca 2022

Vybavuje:

Mgr. E. Adamová,  3236/697

Autori víťazných prác si môžu vyzdvihnúť ceny v CVČ V jame 3.
UPOZORNENIE – výtvarné práce si môžete vyzdvihnúť jeden mesiac po skončení výstavy 28. marca 2022 v CVČ
V jame 3.
Za pochopenie ďakujeme.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami
Mgr. Andrej HAVLÍK
riaditeľ CVČ

Za účelom zverejnenia osobných údajov dieťaťa/žiaka na webovej stránke
cvc.trnava.sk pri zverejňovaní výsledkov zo súťaže je potrebné doložiť
dobrovoľný súhlas na spracovanie jeho osobných údajov, priložených
k propozíciám.
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