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Centrum voľného času v Trnave 

vyhlasuje výtvarnú súťaž 

MAĽUJEM SI NAŠU ZEM 

   

Téma :    Nová Zem     
 Prostredníctvom výtvarného prejavu stvárnite svoj príbeh o našej Novej planéte. O našej      
novej Zemi plnej farieb, vtáctva, zelene a nádherných bytostí. Zapojte fantáziu, kreativitu 
a využite farebnú škálu, ktorú vám ponúka svet okolo vás. 

 
Podmienky súťaže :  Súťaž je určená žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl a osemročných gymnázií, pričom každá 

škola môže do súťaže prihlásiť jedno dvojčlenné družstvo. Vyhodnotené budú prvé tri miesta, 
diplom pre školu získajú všetky zúčastnené družstvá.  

 

Termín konania : 3. mája  2022 
 
Miesto :  CVČ V jame 3, Trnava  
 
Čas :   -      prezentácia súťažných družstiev 900 – 930 h. 

- otvorenie súťaže o 930 h. 
- vlastná realizácia do 1200 h. 

 
Spôsob realizácie : Súťažné družstvo bude mať k dispozícii polystyrénový panel formátu 1x1 m, na ktorý budú 

súťažiaci maľovať temperovými farbami. Každé družstvo dostane farby, štetce a všetko 
potrebné k práci. Materiál zabezpečí organizátor. 

                                              -  zástupcovia jednotlivých družstiev si môžu vypracovať návrh, ktorý si prinesú so sebou a 
budú ho realizovať.  

 
Prihlášky : Prihlášky je potrebné zaslať  do 25. apríla 2022 prostredníctvom návratky na adresu : 

CVČ V jame 3, Trnava. 
               

 Mgr. Andrej HAVLÍK 
                      riaditeľ CVČ 
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Za účelom zverejnenia osobných údajov dieťaťa/ žiaka na webovej stránke  

cvc.trnava.sk pri zverejňovamí výsledkov zo súťaže je potrebné doložiť 

dobrovoľný súhlas na spracovanie jeho osobných údajov, priložený 

k propozíciám. 

 

PRIHLÁŠKA 

 do výtvarnej súťaže  MAĽUJEM SI NAŠU ZEM 

 

Meno a priezvisko autora 1.     .................................................................................................................................. 

Meno a priezvisko autora 2.     .................................................................................................................................. 

 

Názov a adresa školy .................................................................................................................................................... 

 

               ....................................................................                                ................................................................. 

   Dátum                         Podpis riaditeľ/ka školy  

           

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

mailto:cvc@gmail.com
http://cvc.trnava.sk/

