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Centrum voľného času v Trnave 
vyhlasuje výtvarnú súťaž      

Podmienky súťaže: KÚZELNÝ LES – Aj obyčajný les sa premení na kúzelný, ak objavíme 

úzke lesné cestičky, vysoké stromy, hustý koberec z kvetov alebo sa stretneme s jeho 
zvieracími obyvateľmi. Čo ale ak zablúdime v neobyčajne kúzelnom lese, v ktorom 
pod hubami a v dutinách stromov bývajú škriatkovia, nad hlavami preletujú víly a lesné 
jahody majú moc zmenšiť návštevníka lesa, aby mohol zavítať do nory divokých zvierat. 
Zapojte svoju kreativitu a fantáziu a prostredníctvom výtvarného prejavu nám ukážte svoju 
predstavu o kúzelnom lese. Pracovať môžete ľubovoľnými technikami. Formát plošných prác 
maximálne 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 technika              
Formát:  maximálny formát A2                        
Uzávierka:  24. októbra 2022  

Súťažné práce spolu s prihláškou do súťaže je potrebné zaslať poštou alebo priniesť na 
adresu: CVČ, V jame 3, 917 01 TRNAVA do 24. októbra 2022. Výsledky súťaže spolu 
s informáciami o slávnostnom vyhodnotení súťaže a sprievodnej výstave budú zverejnené na 
webovej stránke CVČ - http://cvc.trnava.sk/. UPOZORNENIE – výtvarné práce si môžete 
vyzdvihnúť jeden mesiac po skončení výstavy v CVČ. Za pochopenie ďakujeme.  

Vybavuje:  Mgr. Simona Pavlovičová, tel.:  033/3236697   

Tešíme sa na spoluprácu s Vami          Mgr. Andrej HAVLÍK                                                                                                            
riaditeľ  CVČ 
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Názov súťažného príspevku ........................................................................... kategória ........................................ 

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

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

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