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Centrum voľného času v Trnave 

vyhlasuje výtvarnú súťaž 

  
 

Podmienky súťaže: Moja Trnava – Tradičná výtvarná súťaž pre všetky vekové kategórie. Úlohou je 

stvárniť svoje mesto Trnava a jeho predstavy o ňom /napr. ako by som riešila dopravu v meste budúcnosti, 
ako si predstavujem prezentáciu kultúry v meste, vybudovanie detských ihrísk a športovísk, ale aj tradičné 
trnavské remeslá, neodmysliteľný Trnavský jarmok, Dobrofest, Trnavská brána atď., ďalej práca rôznych 
skupín obyvateľstva – trnavskí hasiči, policajti a podobne. Rozvinúť danú tému s dôrazom na použitie 
ľubovoľnej techniky. Vítané sú aj priestorové kompozície. Formát plošných prác do A2. 

Vekové kategórie :   
                               I. kat.   - deti MŠ 

 II. kat.  - žiaci I. stupňa ZŠ 

 III. kat.    - žiaci II. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií 

 IV. kat.  - študenti SŠ a SOU 

  V. kat.    - špeciálne ZŠ 

 

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

Uzávierka :  25. apríla 2022 

Vybavuje :   Mgr. E. Adamová,  3236/697 

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční  dňa  11. mája o 14:00 v priestoroch CVČ, V jame 3, Trnava.    

UPOZORNENIE – výtvarné práce si môžete vyzdvihnúť jeden mesiac po skončení výstavy v  CVČ V jame 3. Za 

pochopenie ďakujeme. Výherné práce budú vystavené v priestoroch CVČ, V jame 3, Trnava. 

Tešíme sa na spoluprácu s Vami 

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  MOJA TRNAVA  

 

Názov súťažného príspevku ............................................................................................................ kategória ........................................ 

Meno a priezvisko autora .................................................................................................................... ročník .......................................... 

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

Zodpovedný pedagóg + kontakt   (tel., email)  ............................................................................................................................ 

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

   Dátum                                           Podpis 
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