CHYTILO MA TO ZA SRDCE
ŠTATÚT UMELECKEJ SÚŤAŽE

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže Chytilo ma to za srdce, zverejnenej na
webovej stránke vyhlasovateľa http://www.skoladesignu.sk/c/chytilo-ma-to-za-srdce-2019 dňa
24.10.2018.

I. Vyhlasovateľ umeleckej súťaže
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu
zastúpená: Ing. Martin Kokles, riaditeľ
Adresa: Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava
Telefón: +421 2 434 10 802
E-mail: ssus@ssus.sk
Web: www.skoladesignu.sk
IČO: 317 929 52
(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)
II. Cieľ súťaže
Cieľom súťaže je zvýšenie záujmu o umenie žiakov žiačok základných umeleckých škôl do veku 15
rokov, žiakov a žiačok 5. – 9. ročníka základných škôl a prímy – kvinty osemročných gymnázií z celého
Slovenska.
III. Podmienky účasti v súťaži
a) Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci a žiačky základných umeleckých škôl do veku 15 rokov, žiaci
a žiačky 5. – 9. ročníka základných škôl a prímy – kvinty osemročných gymnázií z celého Slovenska.
b) Súťaží sa v kategóriách:
- kresba/maľba/koláž
- fotografia
- video
c) Do súťaže prihlasujú jednotlivci vlastné výtvarné práce do 25. januára 2019 označené menom
autora/autorky, názvom diela, kategóriou, vekom, ročníkom, názvom školy, menom, telefónnym
číslom a e-mailovou adresou zákonného zástupcu/rodiča zaslaním v obálke alebo tube (video na
CD/DVD/USB) na adresu Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21, 821 04
Bratislava. Jednotlivec môže do každej kategórie prihlásiť svoje výtvarné práce v počte 1 – 2 diela
formátu maximálne A3 (v prípade videa v maximálnej dĺžke 3 minúty).
IV. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien
a) Porota zložená z výtvarníkov a dizajnérov vyberie najlepšie z prihlásených prác v každej kategórii
do 6. februára 2019 a úspešných autorov/autorky bude kontaktovať e-mailom/telefonicky na adresu
zákonného zástupcu/rodiča.
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b) Odovzdanie vecných cien víťazom alebo víťazkám sa uskutoční v budove Súkromnej strednej
umeleckej Školy dizajnu na Ivanskej ceste 21 v Bratislave dňa 13. februára 2019.
V. Ocenenia
a) Cena odbornej poroty: Porota zložená minimálne z 3 výtvarníkov a dizajnérov vyberie najlepšiu
z prihlásených prác v každej kategórii do 6. februára 2019 a úspešných autorov/autorky bude
kontaktovať e-mailom na adresu zákonného zástupcu/rodiča. Vyhlasovateľ odovzdá počas vyhlásenia
výsledkov a odovzdávania cien dňa 13. februára 2019 autorom alebo autorkám najlepších prác
v každej kategórii vecnú cenu. Mená členov poroty zverejní vyhlasovateľ na webovej stránke
http://www.skoladesignu.sk/c/chytilo-ma-to-za-srdce-2019 najneskôr 6. februára 2019.
b) Cena zriaďovateľa Školy dizajnu: Bohumil Bača, akad. maliar, udelí Cenu zriaďovateľa Školy dizajnu
v Bratislave autorovi alebo autorke pozoruhodnej práci bez ohľadu na zaradenie v kategórii. Počas
vyhlásenia výsledkov a odovzdávania cien dňa 13. februára 2019 autorovi alebo autorke, ktorý získa
Cenu zriaďovateľa Školy dizajnu v Bratislave odovzdá vyhlasovateľ vecnú cenu.
c) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ktorúkoľvek z cien neudeliť.
VI. Vrátenie prihlásených prác autorom
Prihlásené práce si môžu autori a autorky po 22. 2. 2019 osobne vyzdvihnúť v Škole dizajnu,
vyhlasovateľ súťaže prihlásené práce poštou nevracia.
VII. Súhlas na spracovanie osobných údajov
Prihlásením sa do súťaže autori/autorky a ich zákonní zástupcovia/rodičia udeľujú Súkromnej
strednej umeleckej škole dizajnu v Bratislave súhlas na spracovanie svojich osobných údajov podľa
platnej legislatívy Slovenskej republiky na účel vyhodnotenia a zverejnenia výsledkov súťaže,
propagácie súťaže a organizátora a kontaktovania prihlásených kvôli informovaniu o priebehu
a výsledkoch súťaže.

Ing. Martin Kokles
riaditeľ Školy dizajnu

Bohumil Bača, akad. maliar
zriaďovateľ Školy dizajnu
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