I. ročník výtvarnej súťaže Európskej únie Nakresli výskumníka / výskumníčku
pod záštitou štátneho tajomníka pre vedu, techniku, deti a mládež Ministerstva školstva SR J. Habánika

Propozície súťaže
Poslanie súťaže:

Poslaním súťaže je ukázať, že výskumníci sú medzi nami, sú ľudia ako my ostaní. Majú
však fascinujúce povolanie, v ktorom sa pokúšajú objaviť neobjavené a vyskúmať
nepoznané.
I. ročník súťaže „Nakresli výskumníka / výskumníčku“ sa organizuje v rámci projektu
Noc výskumníka na Slovensku 2007, ktorá sa bude konať 28. septembra 2007.
Víťazi národného kola súťaže budú ocenení atraktívnymi cenami na vyhlásení
výsledkov dňa 28. septembra 2007 v Bratislave. Ich práce budú zaradené do
hodnotenia prác v rámci celej EÚ v Bruseli. Na slávnostnom vyhlásení výsledkov budú
vystavené najlepšie práce.

Vyhlasovateľ:

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity SOVVA, Slovenská akadémia
vied a Portál www.euractiv.sk v spolupráci s občianskym združením Mladí vedci
Slovenska

Súťažné kategórie:
I. kategória:
II. kategória:
III. kategória:

6 – 12 rokov
12 – 18 rokov
od 18 rokov (študenti stredných a vysokých škôl s umeleckým
zameraním)

Pravidlá súťaže:
Súťaž prebieha od 20. júna 2007 do 15. septembra 2007 (uzávierka súťaže). Obálku
označte heslom „výtvarná súťaž“. Akceptované budú výtvarné práce s poštovou
pečiatkou s týmto dátumom. Práce zaslané po termíne nebudú zaradené do
hodnotenia.
Jeden autor môže do súťaže poslať najviac 3 súťažné práce. Vyhlasovateľ práce
autorom nevracia a vyhradzuje si právo na ďalšie používanie výtvarných prác.
Vyhlasovatelia akceptujú ľubovoľnú techniku prác, pričom maximálny formát nie je
stanovený.
Ku každej výtvarnej práci musí byť priložená riadne vyplnená prihláška. Prihlášku
nájdete na webovej stránke vyhlasovateľov súťaže.
Víťazov súťaže vyberie odborná porota.
Vyhlasovatelia majú právo kedykoľvek, v prípade že by nemohli dosiahnuť cieľ
súťaže, zmeniť propozície súťaže.
Kontakt:

Výtvarné práce posielajte na adresu:
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity
Nám. SNP 21
811 01 Bratislava
Web:
www.sovva.sk alebo
www.euractiv.sk/oznamy-redakcie/clanok/vytvarna-sutaz, www.sav.sk a
www.eucontest.sk

E-mail:
Tel:

info@sovva.sk
0918 378 550

