MESTSKÉ KULTÚRNE CENTRUM
kino ÚSMEV HLOHOVEC
vypisuje na letné prázdniny počas mesiacov júl – august 2017

I. ročník
výtvarnej a filmovej súťaže pre deti a mládež okresu Hlohovec
pod názvom

*PREŽIL SOM PRÁZDNINY AKO VO FILME*
Záštitu nad súťažou prevzali primátor mesta Hlohovec, filmoví distribútori: ASFK Bratislava,
BONTONFILM Bratislava, CinemArt Bratislava,
CONTINENTALFILM Bratislava, ITAFILM
Bratislava, FILMEUROPE Bratislava, FORUMFILM Bratislava, MAGIC BOX Bratislava.
Súťažné práce detí a mládeže, by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý bude
prezentovať vzťah detí k prírode, k životu a prostrediu, v ktorom sa počas leta nachádzali
a pripomínalo im to niektorý z filmov, ktorí videli. Chceli by sme, aby sa tak zvýšil záujem
o filmy. Je to predpoklad zabezpečiť si a vychovať dobrého filmového diváka.
Organizačné pokyny:
Vyhlasovateľ:
MKC - kino ÚSMEV a FK URANIA 1919 Hlohovec
Začiatok súťaže:
1. 7. 2017
Koniec súťaže:
31. 8. 2017
Práce treba priniesť, alebo poslať poštou do 31.8.2017 na adresu :
MKC – kino ÚSMEV HLOHOVEC, Ul. M. R. Štefánika 3, 920 01 HLOHOVEC
S označením *SÚŤAŽ - PREŽIL SOM PRÁZDNINY AKO VO FILME*
Mobil: 0902 339 318
Súťažné kategórie:
Kresba, maľba, krátky film na DVD nosiči max 15 min.
Do súťaže sa môžu zapojiť :
1. Kategória MŠ, deti do 7 rokov
2. Kategória Deti do 15 rokov
3. Kategória Mládež do 18 rokov
Práce prosíme nerolujte a neskladajte!
Maximálny formát práce A3 a DVD max. 15 min.
Podmienky zaradenia prác do súťaže:
Každá z výtvarných prác musí mať na zadnej strane uvedené nasledovné: - názov práce,
- meno autora (autorov)
- adresu autora
- vek autora a zaradenie do kategórie
Zaslaním prác do súťaže autor súhlasí s ich ďalším využitím pre výstavné a propagačné účely
realizované MKC – kino ÚSMEV Hlohovec.
Práce zaslané po termíne nebudú do súťaže zaradené.
Súťažné práce sa autorom nevracajú.
Ocenenie:
Na návrh odbornej poroty budú udelené ceny v jednotlivých kategóriách od uvedených
sponzorov súťaže.
Porota má právo niektoré z cien neudeliť, prípadne zlúčiť.
Výsledky súťaže:
Vyhlásenie výsledkov súťaže za prítomnosti sponzorov sa uskutoční verejne v MKC kino
ÚSMEV Hlohovec na slávnostnej vernisáži výstavy
____________________
Finančné zabezpečenie:
Finančné náklady spojené so súťažou si hradí každý účastník sám.
Sponzori súťaže: uvedení filmoví distribútori a OLAJOS CUKRÁREŇ, nám. sv.Michala
Hlohovec, UNIVERSITAS AIKIDO - Tomáš Vallo, MAXIM CUKRÁREŇ, ul. M.R. Štefánika
Hlohovec, PLATAN – papiernictvo Eduard Nemček, INTERAKTÍVNA ŠKOLA, s. r. o.,IUVEN
Mediálni partneri: ŽIVOT V HLOHOVCI, FRAŠTACKÉ NOVINY, HTV – Hlohovská tv,
HLOHOVEC24.sk

