Neinvestičný fond Paulínka
pomáhame hýbať sa, pomáhame žiť

Propozície 1. ročníka integrovanej súťaže mladých výtvarníkov

NÁJDI KAMOŠA A POMÔŽ
Neinvestičný fond PAULÍNKA už 7 rokov pomáha deťom s detskou mozgovou obrnou. Naše deti
sa často cítia sociálne izolované a vnútorne osamotené. Nemôžu len tak ísť s kamarátmi von,
zahrať sa na ihrisku či ísť na vychádzku do lesa. Svoj voľný čas často trávia iba v kruhu svojich
najbližších. Súťažou Nájdi kamoša a pomôž pomáhame vytvoriť podmienky na zmysluplnú
komunikáciu a tvorivú spoluprácu zdravých detí s deťmi so zdravotným handicapom.
Poobzeraj sa po svojom okolí a nájdi si kamaráta, ktorému môžeš pomôcť.
Rád kreslíš a tvoríš? Nájdi si vo svojom okolí kamaráta rovnakej vekovej kategórie
so zdravotným handicapom, ktorému môžeš pomôcť. Spýtaj sa či chce s Tebou súťažiť, zavolaj
ho na Váš krúžok, pozvi do triedy na ZUŠ-ke, či navštív ho doma. Ak máš zdravotný handicap,
neváhaj a oslov súrodenca, suseda, spolužiakov, kamarátov, aby Ti pomohli vytvoriť zaujímavé
kreatívne výtvarné dielo.
Kto sa môže súťaže zúčastniť?
a) dvojica zložená zo zdravotne handicapovaného účastníka a zdravého účastníka rovnakej
vekovej kategórie
b) viacčlenná skupina rovnakej vekovej kategórie súčasťou ktorej je minimálne jeden
zdravotne handicapovaný účastník
Jeden účastník so zdravotným handicapom môže naraz súťažiť vo viacerých dvojčlenných či
viacčlenných skupinách.
Téma:

RADOSŤ

Každý človek sa stáva krajším, keď má radosť. Radosť vstupuje do nášho života, keď máme čo
robiť, čo milovať a v čo dúfať. Radostným srdcom skrásnie každá tvár. Niekedy radosť môže byť
pozitívnou vzburou proti tragédii života – jedinou vzburou, ktorá zdanlivo končí víťazstvom.
Zdielanie radosti s inými je nádherná vec. Radosť, ktorú spôsobíme druhému, má podivuhodnú
vlastnosť – odrazom sa neoslabuje, ale vracia sa k nám košatejšia a žiarivejšia.
Vo vašom súťažnom tíme spoločne pohľadajte radosť, ktorú chcete vyjadriť výtvarnými
technikami. Položte si otázku, kedy ste vo svojom živote cítili a vnímali veľkú radosť a spoločne
sa porozprávajte o tejto skúsenosti. Dôležitou súčasťou tvorby Vášho súťažného diela je Vaša
vzájomná komunikácia, ktorá Vám vytvorí priestor pre lepšie vzájomné spoznávanie sa.
Termín súťaže: apríl 2012 – 20. jún 2012
Akceptované budú výtvarné práce s poštovou pečiatkou najneskôr 20.6.2012. Práce zaslané po
termíne nebudú zaradené do hodnotenia.
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Súťažné kategórie

1. kategória:
2. kategória:
3. kategória:
4. kategória:
5. Kategória:

škôlkári vo veku 3 – 5 rokov
mladší žiaci vo veku 6 – 10 rokov
starší žiaci vo veku 11 – 15 rokov
nad 15 rokov
nad 18 rokov

Kto sa do súťaže môže zapojiť

materské škôlky, základné školy, školské kluby, krúžky,
základné umelecké školy, centrá voľného času, kamaráti

Technika spracovania

ľubovoľná, maximálny rozmer je A3

Kde môžete tvoriť

v škole, v škôlke, v družine, v ZUŠ, v krúžku, doma,
v nemocnici, na liečení

Ceny

oceníme 15 výtvarných prác

Technicko – organizačné podmienky:
1. Súťažné výtvarné diela zasielajte poštou najneskôr do 20.6.2012 na adresu:
PAULÍNKA, n.f., Kalinčiakova 15, 831 04 Bratislava. Obálku označte heslom „Výtvarná súťaž“
2. Ku každej výtvarnej práci musí byť priložená riadne vyplnená prihláška.
Prihlášku nájdete na www.paulinka.sk
3. Zaslané súťažné práce nesmú presahovať maximálny rozmer A3.
4. Práce nesmú byť poskladané, zohnutné ani inak znehodnotené.
5. Do súťaže je potrebné zaslať originálne práce. Práca, ktorá nebude zaslaná v origináli,
nebude môcť byť zaradená do súťaže, ani vystavená a dražená na aukcii. Súťažné práce
musia byť pôvodné, doteraz nepublikované a neprihlásené do inej súťaže.
6. Každá práca musí byť na zadnej strane označená:
a) meno, priezvisko a vek súťažiacich, typ zdravotného handicapu minimálne
jedného účastníka súťažného tímu uvedený pri jeho mene
b) názov práce
c) technika
d) meno pedagóga
e) plná adresa zasielateľa, telefonický a e-mailový kontakt
f) v prípade ak škola, organizácia vysiela viac prác, je potrebné priložiť zoznam zaslaných
súťažných prác.
7. Jeden súťažný autorský tím môže do súťaže zaslať najviac 5 súťažných prác.
8. Víťazov súťaže vyberie odborná porota. Vyhodnotenie súťaže prebehne v septembri 2012.
Oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže a ocenenie víťazov sa uskutoční na aukcii TVORÍME
PRE PAULÍNKU 2012, ktorá sa bude konať v októbri 2012 v Bratislave.
9. Vyhlasovateľ práce autorom nevracia, zostávajú v depozitári PAULÍNKA, n.f. a neinvestičný
fond si vyhradzuje právo na ich reprodukovanie a publikovanie na printových a iných
nosičoch a na www.paulinka.sk. Víťazné práce budú publikované v brožúre Tvoríme pre
Paulínku 2012 spolu s krátkou charakteristikou autorského tímu.
10. Víťazné diela budú mať česť stať sa súčasťou aukcie, na ktorej budú dražené spolu s dielami
profesionálnych umelcov. V prípade ich úspešného vydraženia sa vyzbierané finančné
prostriedky za diela použijú výhradne pre potreby detí s detskou mozgovou obrnou a
v súlade s účelom neinvestičného fondu (pozri www.paulinka.sk).
Takto konkrétne môžete pomôcť deťom a mladým, ktorí to majú v živote ťažšie.
Kontaktná osoba: Dana Kriváňová, 0911 794 852
PAULÍNKA, n.f., Kalinčiakova 15, 831 04 Bratislava
paulinka@paulinka.sk
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